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Höstens trender präglas 
av att ta tillvara
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De glider fram i kungens 
gamla Cadillac

Nu är familjen samlad i 

fina Domprostgården
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Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirations- 
och nyttomagasin för människor som 
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om 
att leva och bo i hus. 
Och roar, inspirerar och förenklar för 
husägare. 
Gård & Villa samarbetar med 
Villaägarna Skaraborg.

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

Layout och grafisk form: 
Reko Reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

E
n trend i Sverige är att allt fler 
satsar på sin hälsa. Oerhört 
bra. Inte bara för att många 
av oss sitter still hela dagarna 
utan också för att det är det 

enskilt mest effektiva botemedlet på stress. 
När vi blir stressade utsöndras ett ämne 
som heter kortisol. Kortisol som samlas i 
kroppen är direkt farligt men just när vi rör 
på oss så klarar kroppen av att bryta ner 
kortisolet. Så ut och rör på dig när du känt 
dig stressad.
 En annan trend är att vi får mer fritid. 
Mest beroende på att vi blir äldre men ock-
så på att vi pluggar allt längre. Vi är också 
beredda att investera en hel del i hälsa och 
fritid faktiskt. Som gymkort vi inte utnytt-
jar eller rullskidor som är som nya (om ni 
frågar min fru). 
 Mountainbike är en av dessa nya trender 
som växer och som vi gärna investerar i. 

Investera i din hälsa

3www.gardochvilla.se

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

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

Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se 
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam
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Att på stig i skog fara fram mellan träd 
och över både rot och sten är riktigt kul. 
Särskilda spår växer fram fortare än man 
hinner testa och alla kommuner vill erbju-
da ett eldorado i hälsans tecken. 
 Att cykla är inte belagt med särskilda 
restriktioner som exempelvis motortrafik. 
Det är fritt fram att cykla på samma sätt 
som det är att gå eller springa. Allemans-
rätten är grundregeln även om förbud 
förekommer. 
I takt med att fler cyklar är vi fler i skogen. 
Dessutom som gör olika saker. Vi kan-
ske går, springer eller cyklar. Vi behöver 
samsas tänker jag. Vi kan inte bygga en 
infrastruktur för varje sport. Vi måste 
visa hänsyn. 
 En infrastruktur som delas av många 
är vatten. På vattnet är det den snabbaste 
som har väjningsplikt. Som ska visa 
hänsyn. Det är bara ett litet problem med 

min liknelse. På sjön ser man långt. Det 
gör man inte i skogen. Men det kan gå fort. 
Ofta över 20 km i timmen. Då blir det en 
chock att bli omkörd och den stress man 
försöker bli av med får nya påslag. Nu är 
det så enkelt att lösningen inte bara finns, 
den har funnits länge. Så länge att den står 
i lagen. Den kallas ringklocka. Om alla vi 
som cyklar använder ringklocka och visar 
hänsyn så räcker skogen till oss alla. 
    Och glöm inte att den bästa  
       träningen är den som blir av.

Idag vet vi mycket om inredningstrender. och vi kollar stylade 
bilder i massor. Men hur hållbart är det att inreda efter trender och hur 

påverkar det vårt själsliga mående?

Lär känna din smak 
genom att inrednings-

meditera

HÅLLBART. Dags att meditera kring HUR ska vi 
inreda och inte med vad.

DISPLAYA EJ. En hållbar inredning är inte en 
markör som bara uttrycker en identitet. En hållbar 
inredning är det du uppfattar vara hemtrevlig, helt 
enkelt en plats där just du trivs och mår bra i.

ÄRLIGT. – När vi blickar inåt istället får vi upp helt andra miljöer men också andra värden som sällan för-
medlas i de normer vi matas med, säger Frida Ramstedt författare till Handbok i inredning och styling.

D
en frågan ställer sig Frida 
Ramstedt som driver en av 
Sveriges största inrednings-
bloggar: Trendenser och hon 
svarar:

– Inte hållbart alls. Den viktiga frågan nu 
att ställa är: Hur får jag ett hem som jag 
trivs och mår bra i? ”A place to stay” och 
inte ”A place to display”.
Börja söka din inspiration inåt istället för 
utåt, menar Frida. Tänk dig tillbaka till 
ett rum som du trivts i och förknippar med 
lugn och harmoni. Ett minne från din barn-
dom, eller ett hem du besökt som vuxen. 

TExT Marie Pallhed

Kliv in över tröskeln. Dra in doften du 
kopplar ihop med platsen. Gå vidare till 
det rum du vill besöka. Kan du minnas lju-
den? Hur lät det när man gick över golven? 
Hur kändes det mot fötterna?
Stanna upp, se dig ordentligt omkring. 
Ta in alla detaljer. Tillåt dig att pausa 
blicken om något fångar din uppmärksam-
het. Stryk med handen över möblerna. 
Hur känns de? Hur ser de ut? Ser du 
färgerna i rummet? Hur spelar ljuset över 
väggarna?
Och vad mer lägger du märke till som 
bidrar till den varma känslan i din kropp? 

Stanna till en stund i de positiva minnen 
som miljön väcker. – Fundera sedan på vad 
du kan ta med dig till ditt eget 
hem när du går därifrån, 
avslutar Frida Ramstedt.

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

 
 

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

MEDLEMSERBJUDANDE!

25%
PÅ 1000-TALS 
TAPETER*

Just nu får du 25 % på tusentals blommiga, randiga, barnsliga, 
trendiga, stilfulla, färgglada, sobra, enfärgade, stormönstrade, 
småmönstrade och prickiga tapeter. De goda råden får du på köpet! 

* Gäller 20/9–6/10 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. 
   Med reservation för slutförsäljning.
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■  Detta framgår tydligt i den trendrapport 
om växter Plantagen årligen publicerar. 
Den visar också att rosen är den mest po-
pulära snittblomman. Utom bland dem som 
bor i radhus för där gillar man tulpaner 
bäst. 
 Oavsett så har intresset för snittblommor 
ökat stadigt de senaste fyra åren. Men 
den förut så populära ensamma gerberan 
i sin vas börjar alltmer att röra sig mot det 
otrendiga enligt Stefan Nilsson trendexpert 
som medverkat i rapporten.
 Bland gröna växter visar rapporten att 
ormbunken nu börjar ta plats. Och att 

Gerberan toppar snart utelistan
Den mest populära inomhusväxten bland både svenskar och norrmän 
är brudorkidén i samtliga ålderskategorier.

trendväxter som monstera och fikonträd 
börjar lämna scenen även om monsteran 
fortfarande är populärare och den fjärde 
mest köpta inomhusväxten.
 – Vi går mer och mer mot individualism 
när det gäller växter – man vurmar för 
växter som är lite mer udda och inte så 
mainstream. Det ska vara knotigt och kant-
stött, inte stöpt i en och samma form, säger 
Johan Orre, hortonom på Plantagen.

POPULÄR ORKIDÉ. – En av de stora inrednings-
trenderna just nu är mer färg, säger- Tina Stuestøl 
(”Interiorwife”), influencer.
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Gamla PET-flaskor blir 
till snygg inredning
■  Nya Sporup matta från Ikea har en tätt 
knuten garnlugg baserad på återvunna 
PET-flaskor. Det sägs göra den både mjuk, 
slitstark och mer hållbar på samma gång. 
Samma spillmaterial används även när 
Ikea tar nya steg mot mer hållbara kök. 
Bodarp kökslucka tillverkas i en reptålig 
folie gjord av återvunnen PET-plast. Därtill 
tillverkas luckorna i fabriker som enbart 
använder elektricitet från förnybara källor. 
Innovativ produktutveckling har bidragit 
till att trämängden i luckans stomme kan 
minskas vilket resulterar i en mer resurs-
snål produkt med lägre vikt. Luckans 
kvalitet anses dock inte 
påverkas negativt.

UPPFINNINGSRIKT. Kombon design 
och innovation syns alltmer inredning.

september 2019

KANNA. 
Leaf. 
Lagerhaus.

URNA. Vintagewood. 
Boel&Jan.

SALLADSBESTICK. 
Guld. Lagerhaus. 
Ceasar. Lagerhaus.

FRUKOSTSKÅL. 
Morgongrå. 
Paradisverkstaden

DÖRRMATTA. 
Sjögräs. ib laursen.

Vackra 
vardagsföremål

-35% Gäller FÖNSTER & Dörrar FRÅN TANUM, ELITFÖNSTER,  
SP-Fönster, BORDÖRREN samt DIPLOMAT YTTERDÖRR 

gäller 2019-09-23 tom 2019-10-20 på samtliga av BORGUNDAS ANLÄGGNINGAR
Besök borgunda.se för mer information om kampanjen

FÖNSTER & DÖRRAR 
KAMPANJ -35% 
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■ Myrorna kommer under hösten att erbju-
da ytterligare möjligheter att göra hållbara 
val. Bland annat ska det bli möjligt att hyra 
sin outfit, få inredningshjälp med åter-
brukade möbler samt anlita en personal 
shopper för styling.
– Alla måste ställa om till cirkulär kon-
sumtion och det måste ske nu, säger Caro-
line Andermatt, VD på Myrorna. Folk är 
mer pålästa och engagerade än någonsin, 
kräver full transparens och börjar efterfrå-
ga hållbarhet på riktigt. Vi på Myrorna har 
varit hållbara i 120 år men slutar aldrig 
utvecklas för att driva på omställningen 
bland annat genom att underlätta 
medvetna val.

DRIVER PÅ. Med nya tjänster får Myrorna fler över secondhandtröskeln.

Nu blir det 
ännu enklare 
att välja 
hållbart
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Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30     www.falbygdensosteria.se

OSTPARADISET I FALKÖPING

TRADITIONSENLIGT 

29:E ÅRET
10/10 KL 10:00

JUL
MARKNAD

De 100 första i kön FÅR EN JULOST.

PREMIÄR
10/10 KL 10:00

*Alla som är utklädda i tomtedress (hela kittet) bjuder vi 

på GRATIS OST & DELIKATESSBUFFÉ. • JULERBJUDAN-

DEN  i butiken. • TOMTEN finns på plats och samlar in 

önskelistor. • 10/10 är Butiken öppen till 18:00 och  

Restaurangen 17:00. Vår Julmarknad pågår till 23/12.  

Varmt välkommen!

Tomteutklädd BELÖNAS MED 
OST&DELIKATESSBUFFÉ* 

Julerbjudanden och aktiviteter 
I BUTIKEN

Tomten SAMLAR ÖNSKELISTOR

NISSARNAS
FAVORIT

79:-/KG

ORDINARIE PRIS 99:-
GÄLLER T O M 181031

FLÄMSLÄTT STIFTS & KURSGÅRD 
540 17 LERDALA

Epost: info@flamslatt.se
Telefon: 0511-304 40

www.flamslatt.se   

KONFERERA I LUGN Och RO hOS OSS PÅ FLÄMSLÄTT
Flämslätt har en intressant och attraktiv 
miljö för kurser och konferenser. Vi har 
lagt stor vikt på att få rogivande hotell-
rum som ger våra gäster en känsla av 
lugn och välmående. Vårt vandrarhem 
ligger inbäddat i skogskanten för dem 
som önskar enklare boende. 

Köket på Flämslätt har ett gott matrykte, 
man förädlar enkelheten i den klassis-
ka husmanskosten med känsla & stor 
yrkesstolthet som präglar kockarnas 
vardag. Området har mängder av små 
sjöar, kullar, ängar, åkrar och ädellövs-
skog vid foten av berget Billingen.

SÖNDAGARNA 
I ADVENT
Traditionellt svenskt 
julbord exkl. dryck 

445:-/person
Vi har även vanlig jullunch

20
 19Flämslätts 

välsmakande julbord 

står för dörren
 

Kvälls-
julbord 
lördag 7 dec

Tiden går fort och 
snart är det jul! 

Kolla redan nu 
våra julbords- och 

julmarknads-
annonser!

Jul på Wrågården
Julbord och fest med tradition.

– Varmt välkommen med din bokning 0515-310 14.
Kombinera gärna med konferens,  jakt- och skyttesimulator,

 julölsprovning eller bisonsafari

www.wragarden.se

Boka ditt 

Julbord
hos oss, eller hos dig 
med catering

Hertig Johans gata 19, Skövde
tel. 0500-78 95 15

www.helensgarden.se
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DOMPROSTGÅRDEN. – Huset har renoverats varsamt genom åren. Att den gamla pigkammaren och 
serveringsgången fått ge plats för ett rymligt och modernt kök är ingen nackdel precis, konstaterar 
Anneli och Robert Lorentzon.

F
amiljens förra bostad var 
prästgården i Rångedala som de 
köpt loss och renoverat. Den är 
nu såld och istället har Robert 
med hustrun Anneli samt de tre 

barnen installerat sig i Domprostgården i 
Skara.
– Det är gott att kunna bo mitt i Skara och 
kunna bjuda hem folk, kommenterar Anne-
li som till vardags är bibliotekarie.
 Utrymmen finns det gott om här. Närmare 
bestämt elva rum och 430 kvadrat boyta.
– Det mesta är original från mitten på 
1800-talet då dåvarande domprosten Josef 
Otto Wallin lät bygga det här huset. Men 
Domprostgården har legat här ända sedan 
1400-talet, även om vi ännu inte hittat 
några spår av den äldre byggnaden, 
konstaterar Robert.
 Huset behöver visserligen målas om, något 
som är inplanerat till hösten, men annars 
är det i mycket bra skick. Robert har gjort 

ARBETSRUMMET. – Här skriver jag mina predik-
ningar. Böcker är en passion och vi hade med oss 
90 fulla flyttkartonger hit till Skara. Alla har vi inte 
hunnit packa upp ännu, säger domprost Robert 
Lorentzon.

september 2019

De tar vid i Domprostgården
Ett tag var det tal om att sälja. Men så tog robert Lorentzon den lediga tjänsten som domprost i Skara och ville 
bo i Domprostgården, så den blev kvar i pastoratets ägo.– att bo i tjänstebostad är befriande, kommenterar han.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

grundlig husesyn och med sin bakgrund 
som byggnadsingenjör vet han vad man 
ska titta efter. Domprostgården är både 
välbevarad och gedigen – det sparades inte 
på något när pastoratet skulle bygga nytt åt 
sin domprost…
– Visserligen är den gamla pigkammaren 

och serveringsgången borta och ersatta 
med ett rymligt och modernt kök, men det 
är ju ingen nackdel precis.
 Han kunde konstatera att huset klarade 
sig undan på 70-talet då mycket av det 
gamla runt om i landet renoverades sönder.
– Här har renoveringen istället gjorts var-
samt med känsla för ursprunget och huset 
är fullt funktionellt.
 Däremot saknar Robert den gamla och sto-
ra klädkammaren som rymde både separat 
förvaring för hattar och skor.
– Jag är mycket klädintresserad, så den 
hade gärna fått vara kvar. Men min före-
trädare här lät riva ut den och ersätta den 
med bastu och badrum och det har familjen 
förstås mer nytta av.
 En avgörande skillnad mellan biskopsgård 
och domprostgård är att den senare inte 
per automatik är färdigmöblerad. Och den 
nya bostaden är betydligt större än deras 
gamla.

– Så det har tagit tid att möblera upp den.
 Robert tillträdde sin nya tjänst i januari, 
men familjen kom efter först när barnens 
skoltermin var avklarad. Det blev en hel 
del ensamma kvällar i det glest möblerade 
huset i Skara.
– Dessa ägnade jag åt att surfa runt på 
auktionssajter och leta möbler. Min morfar 
var möbelsnickare och från honom har jag 
ärvt intresset för stilmöbler.
 Fynden fyller nu salongerna som ska bli 
en mötesplats i Skara. Kulturintresset är 
stort hos familjen Lorentzon.
– Efter att jag lämnat byggbranschen blev 
jag teaterproducent för en dansteater och 
så småningom länsdanskonsulent. Jag har 
alltid haft ett intresse för teatern. Men 
när jag blev uppmuntrad att söka tjänsten 
dansproducent vid Malmöoperan eller som 
marknadschef för Cullbergbaletten tackade 
jag nej och sade istället upp mig. 
På frågan om vad han skulle göra istället 

UPPSKATTAD.
”Skaras bästa utsikt 

över domkyrkan!”

var han glasklar: ”Jag ska bli präst!”.
– Kallelsen jag hade i min ungdom hade 
kommit tillbaka.
 Efter teologstudier blev han detta och 
sedan, efter uppmuntran från biskop Åke 
Bonnier, sökte han tjänsten i Skara och fick 
den.
– Jag är ju entreprenör och kände att jag 
var klar med förändringsarbetet i Toarps 
pastorat.
Nu är det Skaras tur.
 – Det kan bli ett litet projekt 
med Skara Skolscen. Jag 
uppskattar den nära 
kontakt kyrkan har med 
kulturlivet här.

VÄLKOMNANDE INSIDA. – Tyvärr är den gamla 
entréverandan borta, så huset här på Domprost-
gatan 1 ger ett lite kalt intryck från framsidan, 
konstaterar Robert och Anneli.

BYGGHERRE. Robert hittade en 
gammal bild på husets skapare och 
ramade in den. Domprost Josef Otto 
Wallin lät uppföra dagens domprost-
gård vid 1800-talets mitt.

STILMÖBELINTRESSE. Roberts auktionsfynd börjar 
nu fylla upp den tidigare mycket glest möblerade 
Domprostgården i Skara.

UR FUNKTION. I köket hänger fortfarande den 
här klenoden kvar – som ett minne från tider 
då husets personal kallades till olika rum för 

att uppfylla domprostens önskemål.

<< SVÅRMÖBLERADE. 
Alkover finns det gott 
om i Domprostgården, 
men att hitta an-
vändning till 
alla är inte 
lätt.

MÅNGA KVADRAT. Döttrarna 
Noomi och Ester är nöjda med flytten. 
Äntligen har de fått varsitt eget rum.

MIDDAGSBORD. Matsalen har utrymme för större bjudningar och 
sådana är inplanerade. Sådant ingår ju så att säga i tjänsten.
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HTH KÖKSFORUM SKÖVDE • Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde • Tel. 0500-48 58 44 • hth.se

FALL FÖR DET
VACKRA SOM
NI FÖLL FÖR
VARANDRA

DESIGN
NYHET

/ NORDIC SPIRIT NATUR EK/FOCUS VIT
Upplev NORDIC SPIRIT i din lokala HTH-butik, där du alltid kan diskutera 
din köksdröm med våra köksexperter. Du kan också se mer på hth.se

 

 

 

 

 
 

Öppettider: 
måndag-fredag 10 – 18

lördag 10 – 15
söndag StÄNGt

electrolux Home Mariestad
Nygatan 16, 542 30  Mariestad
telefon: 0501-64450

Vi firar att

electrolux 
fyller 100 år!

 

 

 

Electrolux EW6T3226A1,
toppmatad tvättmaskin

4.032 kr
Ord. pris 4.990 kr

4.490 kr
Ord. pris 4.990 kr

Electrolux EW2F3047R3 
Tvättmaskin

4.032 kr
Ord. pris 4.990 kr

Electrolux EW2C327R1 
Torktumlare

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

Färg skapar förändring  
och förnyelse.

Här kan du använda 
ditt cashback card!

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

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

Ljuva

60-tal
Skövde Stadsteater
torsdag 17 oktober

kl 19.30

TV-inspelning

Last & Gräv
0500-48 40 55

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

NYTT ENSKILT 
AVLOPP?

För ett bra jobb, rätt pris och 
garanti kontakta din lokala

diplomerade avloppsanläggare!

För offert ring 0705-13 18 05 
alt. 0500-48 40 55

E V E R T S S O N S

Ekonomiska tjänster 
på dina villkor!

• Löner
• Redovisning/bokslut 
• Skatter/deklarationer

• Uthyrning ekonomichef/assistent

AUKT F

Skövde
Vasagatan 31
541 31 Skövde
Tel 0500-42 80 80
Fax 0500-41 09 60
info@redovisningscenter.se 

Tibro
Torggatan 1
543 30 Tibro
Tel 0504-140 50
Fax 0504-104 14
info@redovisningscenter.se

Hjo
Stora Torget 5 A
544 30 Hjo
Tel 0767-786 114
Tel 0709-460 661

Göteborg/Ale
Företagsbyrån i Ale ABHålstensvägen 6
446 37 Älvängen
Tel 0701 – 910 040
info@redovisningscenter.se

september 2019
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Sätt personlig prägel på dina 
massproducerade möbler
att hacka möbler handlar om att ta det massproducerade till något personligt. 
alltså att ge de vanligaste möblerna och inredningsdetaljerna en ny kostym.

TExT Marie Pallhed 

V
isst har också du någon Ikea-möbel hemma som du tröttnat på? 
I så fall – släng dig inte över en ny. Det finns andra sätt att förnya. 
Det visar Monica Karlstein i sin bok ”99 hacks”. Och det var i 
sin pappas garage som Monicas intresse för att förnya det 
redan existerande tog fart.

– Pappa lärde mig att man kan bygga och skapa själv istället för att köpa 
färdigt och att man kan göra om det man själv eller andra har tröttnat på 
och morfars källare var full av begagnade möbler och gammalt junk. 
Heaven on earth, berättar hon. 
Monica är DIY-specialist på Hemmafixarbloggen.se och vissa 
bra-ha-verktyg är bra att ha hemma för att kunna ta sina 
inrednings-prylar till nästa nivå. 
– Sticksåg, skruvdragare och symaskin. Det mesta går att göra för hand, 

Malm med mässingsdetaljer

Du behöver:
•  Mässingsfärgad dekorplast
•  Sax
•  Linjal
• Tumstock
•  Plastkort

Så här gör du:
1. Mät ut vilka längder du vill ha på din guldfärgade dekorlist 
med hjälp av tumstocken. Överför måtten till baksidan av 
dekorplasten med hjälp av linjal.

2. Klipp till den önskade formen.

3. Dra av skyddsplasten från dekorplasten och stryk fast den 
på byrån med fingrarna. För att få ut eventuella luftbubblor 
kan du använda ett vanligt betalkort av plast för att stryka 
över plasten.
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MALM byrå
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TIPS. Tunna mässinglister blir också snyggt om du vill 
göra byrån ännu mer påkostad.

HACKA DIN INREDNING. – Att göra om möbler och inredningsdetaljer du redan har sparar 
både pengar och miljö, menar DIY-specialisten Monica Karlstein.

MATCHAT. Frontdekor på lådorna som fångar upp rummets färgton.
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Hacka mer med Malm
Klä lådfronterna med tapet med hjälp av tapetklister. Lägg 
gärna på ett skyddande lager klarlack så håller resultatet 
längre. Spika fast en dubbelvikt läderremsa mitt på, i över-
kant av lådorna som handtag eller sätt fast handtag i metall 
mitt på lådfronterna.

Eller klä fronterna med frontdekor. Rengör först med fuktig 
trasa och låt torka. Ta bort frontdekoren från skyddspapperet 
och sätt fast det på lådfrontens övre del. Stryk försiktigt med 
handen nedåt så att dekoren fastnar och eventuella luft-
bubblor pressas ut. Gör likadant på alla lådfronter.

Ivar i ny tappning
Du behöver:
•  2 st pianogångjärn
•  12 skruv
•  Skruvdragare

Så här gör du:
1. Skruva ihop hyllgavlarna upptill med 
hjälp av pianogångjärnen. Vik ut gavlarna 
så att de bilar ett upp-och-nervänt V.
2. Sätt fast det understa hyllplanet på de 
metallpiggar som följer med och haka fast 
den på samma sätt som om hyllan hade 
byggts ihop enligt Ikeas instruktioner. 
På så sätt hålls gavlarna ihop i underkant och hyllan blir stadig.
3. De andra hyllplanen ska träs genom gavlarna och behöver 
därför sågas till så att de blir grundare. Hyllplanen har redan ut-
sågade hörn, såga bort lika mycket längs med hela hyllplanens 
långsidor.
4. Hyllplanen går nu igenom gavlarna och kan antingen vila på 
gavlarnas tvärslår eller på de metallpiggar som följde med hyllan, 
beroende på var du vill placera dem.
OBS: Förankra hyllan i väggen så att den inte välter om något 
barn börjar klättra på den.

Hacka mer med IVAR
• Använd en av hyllans gavlar som handdukshängare 
i badrummet genom att luta den mot väggen.
• Sätt en plywoodskiva baktill om hyllan är byggd enligt Ikeas 
instruktioner. Kan också funka som rumsavdelare på så sätt. 
Använd träskruv. GÄRNA FÄRG. Hyllan blir snygg om du betsar eller målar den.

•  Såg
•  Tumstock eller 
     lång linjal

IVAR hylla
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99 HACKS. Idéerna är hämtade från boken.
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532 88 Skara

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift
Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet
Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

Fastbit levererar bredband via Openbit i Skara,
Lidköping, Mariestad, Töreboda och Gullspång samt via
Öppen Fiber i Götene, Vara och Falköping

532 88 Skarawww.fastbit.se | info@fastbit.se | 020-37 38 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

september 2019september 2019

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

• Vi har upp till 20% 
   rabatt på markiser

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

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

Boka hembesök

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

Härliga 
höst!

Stor sortering av 
snittblommor och 

buketter.

Massor av 
höstnyheter krukor, 

vaser m.m.

10-pack 

Rosor

Öppettider: 
måndag-fredag 9.30-19 

lördag 9.30-15
söndag  10.30-15

Danielstorpsgatan 1, 532 37 Skara  |  Tel. 0511-643 22
susanne@skarablomsterland.com

www.skarablomsterland.com
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glasögon & linser
graTis sYnKonTroll åreT runT!

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

Låga omkostnader 

möjliggör kvalitetsvaror 

till lägsta pris. 

Senaste bågmodet. 

Marknadens bästa glas. Leverantör på plats. 
torsdag 10 oktober  |  kl.12 -19

Vi finns på 

Välkommen till en fristående och helt unik butik!

Bågvisning
Utlottning av 1 st båge. 

alla besökare har chans att vinna.

50
årsjubileum

Vi bjuder 

på tårta!

”DITT 
SJÄLVKLARA 
KÖKSVAL”

Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten men är specialister på kök och bad. 
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med allt från planering till färdigt kök/bad! 
Vi har alla hantverkare du behöver!

KÖK & BAD 

Erikssons Snickeri & inredning 
Skövdevägen 44, Skultorp, 
ring och boka: 0705-62 56 40 Lasse  
www.mobalpakökskövde.se

Beställ ditt nya kök innan 31oktoBer så Bjuder Vi på monteringen*

*gäller vid köp av kökssnickerier för minst 75.000:-

        
E20

Götene

Lugnås

Mariestad

Renovering och inredning av kök

ÖppettideR: kl.16.00 -18.00
måndag, tisdag och torsdag 

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 Stala diskbänkar



E
tt enkelt svar är: Hållbarhets-
trenden är tydlig och märks 
på flera sätt. Bland annat i 
materialvalen där både nya 
innovativa material och återan-

vända används.
– Det trendiga terrazzomönstret exempelvis 
är ju ingenting annat än ett material som 
är tillverkat av överblivna material, säger 
Lotta Ahlvar, en av trendexperterna på 
höstens inredningsmässa Formex. 
En annan tydlig signal på att höstens 
inredningstrender inkluderar hållbarhet 
är trenden mässans experter kallar ”It 
matters”. Lotta igen:
– Den handlar om att värdesätta föremål på 
ett nytt sätt. Inte minst vardagsföremål.
Stilmässigt är ”It matters” ett återtåg mot 
den mer avskalade inredningen efter några 
år med det varmt ombonade i fokus.
– Ickefärger är tillbaka som basfärger, 
alltså nyanser som kallt grå/beige och lava 
med blått som tillägg. Till detta läggs form-
fulländade utropstecken framförallt i form 
av stolar och lampor.
Parallellt med det avskalade temat finns 
också de mer sceniska uttrycken. Vilket 
inte minst Lotta själv uppskattar eftersom 
det i hennes hem snarare är More is more, 
än Less is more.
– I Eclectic Scene bejakar man det 
kitschiga som på en scen full av kontraster 
i färger, mönsterblandningar och hur man 
tolkar tidsepoker. Tiffanylampan och serien 
Babylon Berlin ger en hint om stilen.
Det tredje trendtemat för säsongen är Now 
Age som präglas av andliga influenser. 
– Det är ett spirituellt tema med omfam-
nande upplevelser, gongbad och yoga och 
där skogsbad har en given plats. Liksom 
att skapa platser och föremål för ”ensamma 
stunder” vilket sedan en tid är en tydlig 
trend inom inredningsbranschen.
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IT MATTERS. Grå och beige färger, lavanyanser och blått i höstens mer avskalade inredning. Lampor och 
stolar funkar utropstecken. Rottingen gör comeback.

Fo
to

 IB
 L

au
rs

en

www.gardochvilla.se

Nyckelord för de tre 
trenderna
It matters
•  Det spelar roll hur saker görs och  
    vad de görs av 
•  Vardagsföremålens skönhet för-
    tjänar uppskattning
•  Avskalat och minimalistiskt stil
•  Många ickefärger 

Eclectic Scene
•  Stilblandningar från hela 1900-talet,  
    mycket Art Deco-inspirerat
•  Sten, marmor, mässingsblänk,        
    mörkt trä, rotting
•  Dammovänligt och dekorativt
•  Vibrerande färgskala

Now Age
•  Spirituellt tema, yoga, gongbad,       
    månens effekter
•  Älska det man redan har, mixa nytt  
    och gammalt
•  Tillbaka till naturen, skogsbad
•  Hantverk, självhushåll, slöjdande 

”Trenden 

är färre men 

bättre ting”

september 2019september 2019

En trend är ett försök att tolka tidens tecken. På lång sikt pekar livsstiltrenderna åt ett och samma håll: Hållbarhet. 
Det gäller också i inredningssammanhang. Men i höst då – vad är det som gäller?

TExT Marie Pallhed 

Inredningstrender som märks i butikerna i höst

Hållbart är stora trenden
•  Hållbarhet och socialt ansvarstag-
    ande är den mest påtagliga 
    trenden just nu.
•  Liksom engagemanget i miljöfrågor.
•  Mycket viktigare är något enskilt   
    varumärke, vissa färger eller någon  
    ”it-produkt”.

DOMINERANDE TREND. – Huvudutmaningen blir att välja färre och bättre saker. Att köpa mindre med 
mer tillfredsställelse samt att tänka i banor av begränsning och medvetenhet, menar Lotta Ahlvar, 
trendexpert på inredningsmässan Formex. Det handlar om val av klassiker som håller år efter år. 
Och det alldeles vardagliga som blir till skön konst.
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<< ECLECTIC SCEN. 
Kontraster, färg- och 
mönsterblandningar. 
Elegant mörkt trä, 
mässingsblänk och 
stilar från 1900-talets 
alla decennier. 
Glamouröst.
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TRENDMÖNSTER. Terrazzo blandas t ex av cement, 
kvarts, granit, glasbitar.
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MUSTIGT. Varma färger bidrar till att göra hemmet 
till en stilblandad scen.
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<< NOW AGE. Att skapa platser och föremål för 
ensamma stunder är en tydlig trend inom in-
redningsbranschen. Liksom intresse för 
andlighet och hantverk.Fo
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TREND. Var återhållsam när du väljer.

Lotta Ahlvar.
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Kompletta lösningar

STJÄRNFÖNSTER

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se
Ring för kostnadsfri offert

ROT-avdrag F-skatt
www.stjarnfonster.se

Boka ert tak redan nu!

Missa inte TJ:s 
nya storsatsning!

Pvc, trä, aluminium & montage

Ni vet väl om att vi kan 

serva & reparera
din bil?

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

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

• Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen

• Däckhotell och däckservice

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

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

20 %

info@slatteekedalssolskydd.se

PÅ ALLA PRODUKTER VID BOKAT HEMBESÖK
UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN 

Stockholmsvägen 45
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Även höst- och vintersolen
kan vara besvärlig

Förbered dig med svensktillverkade och 
måttanpassade solskydd

Alltid fria hembesök och fria offerter
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KÖK OCH GARDEROBER SOM ÄR 
ANPASSNINGSBARA I MÅTT OCH UTSEENDE SÅ 

DET HARMONISERAR MED HUSETS 
ARKITEKTUR, OCH AV BÄSTA KVALITÉ.

Info@ lindhome.nu •  070-813 19 07 •  Timmersdala
www.lindhome.nu

Info@lindhome.nu • 070-813 19 07 • Timmersdala 
www.lindhome.nu



”Nån som vill köpa kungens gamla Cadillac?” Den frågan fick Calle Norén och 
hans kompisar när de var på semester i Lysekil sommaren 1975. 
– Jaaa! Skrek vi allihop, men sedan blev det inte så mycket mer. 

Men tanken fanns kvar, berättar Calle.

21www.gardochvilla.se

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

Kungens Cadillac 
förvaltas av Calle

S
å en dag bestämde han sig, 
tog sin Buick Electra som han 
började tröttna på och styrde 
kosan mot bilfirman i Stockholm. 
Där stod bilen, som en gång haft 

regnummer A4, fortfarande kvar.
– Den var ganska sliten då, växellådan var 
dålig och det var rost i dörrarna. 
 Men Calle slog till och köpte den för 
11 500 kr. Bland kompisarna blev han 
snabbt ”Kung Carl”.
Bilen, en Cadillac med det prosaiska 
modellnamnet 69733 - eller lite finare 
Fleetwood Seventy Five Limousine - köptes 

CHAUFFÖR. – Motorn levererar 340 hästkrafter, så 
det är en snabb bil trots sina 2,7 tons tjänstevikt, 
säger Calle Norén.

BILKÄRLEK. Calle Norén har ägt sin limousine sedan 1975. 
Sedan dess har han skött och renoverat den gamla klenoden.
– Jag fick åka med i Calles bil när jag var en fjortonårig snorunge och var 
mäkta imponerad. Då anade jag inte att vi skulle träffas många år senare 
och bli ett par, berättar Gun.

in till det kungliga hovstallet 1965. De två 
första åren disponerades den av dåvarande 
kronprinsen Carl Gustaf. De följande tre 
åren disponerades denna limousine av 
Gustav V! Adolf. 
– Så det är nog många kända 
personer och statsmän som åkt i den 
genom åren.
 Men den viktigaste var nog Gun…
– Jag fick åka med Calle en gång när 
jag var en snorunge på 14 år och var 
mäkta imponerad. Då anade jag inte 
att vi skulle bli ett par många 
år senare! säger hon.
När de då träffades undrade hon om han 
inte hade den där bilen kvar. Och det hade 
Calle, men vid det laget hade den stått 
avställd och halvt bortglömd i tio år.
– Jag ”tjatade hål i huvudet” på honom att 
han skulle ta fram den igen och så blev 
det, berättar Gun.
 Det normala med hovets bilar var att de 
efter att tjänat färdigt byggdes om till 

brandbilar eller liknande för att ”allmo-
gen” inte skulle färdas kungligt, men 
denna såldes istället vidare till Sandvikens 
Jernverk där den användes som direktions-
vagn.
– Under den ”kungliga” tiden rullade den 
4 000 mil. Sedan gick den i flera år i skyt-
teltrafik mellan Sandviken och Arlanda, så 
när den såldes nästa gång hade den rullat 
20 000 mil.
 Nya köpare blev ett gäng på åtta steka-
re från Dalarna som blev kungar bland 

TIDSENLIGT. 
Med dagens mått 

är det en synnerligen spinkig rattkringla 
och reglagen i övrigt är 1965 års standard.

MED FENOR. Men, är det inte en 64:a??? Känna-
re kliar sig i huvudet, men limousinerna behöll 
sina fenor även 1965 då de försvann från övriga 
modeller

BLÄNKANDE. Det snålades inte på krom 1965, 
i synnerhet inte på Cadillac. Fronten på denna 
limousine är lika imponerande som bilen i övrigt.

KUNGLIG PRAKT. Det rullade flera Cadillac-bilar från Hovstallets garage. Chauffören Einar Linde hade 
ansvar för nr A4 som sedan många år är i Calle Noréns vård.

KUNGENS PLATS. Från höger bak reglerades det 
mesta – ventilation, belysning, radio och förstås 
den ljudisolerande vindrutan mellan bak- och 
framsäte.

kompisarna där. Då var det si och så med 
underhållet. Nuvarande kungen fick vid 
något tillfälle syn på den när han var på 
besök i Dalarna och konstaterade att ”Den 
har visst blivit dalahäst nu…”

 Men svart var den fortfarande, om inte lika 
välputsad som under kungliga chauffören 
Einar Lindes ömma vård. Men Calle rus-
tade upp den igen och har sedan år för år 
fixat till det mesta.
– Motorn har jag bytt ut mot en likadan 
som inte gått lika långt och växellådan är 
fixad, liksom all rost.
 Fast att äga en sådan här bil är inte 
problemfritt. Nu har Calle eget garage och 
verkstad vid sitt hus, men ett tag fick ett 
centralgarage hysa den.
– Och då hade några barn lekt och klättrat 
omkring på bilen, så nästa projekt är ännu 
en omlackering.
 Och varför har man då en sådan här bil?
– Tja, det är egentligen ingen praktisk nyt-
ta alls. Visst är den sex och en halv meter 
lång, men det är trångt och lyxbefriat för 
chauffören. Den är ändå rolig att åka i och 
ibland kör jag bröllopspar och liknande i 
den.
 Dessutom är den tämligen unik idag. Det 
tillverkades bara 795 exemplar av den här 
modellen 1965. Ny kostade den 9 000 dol-
lar, dubbelt så mycket som en cabriolet.
– Och det skulle aldrig gå att få tag i en bil 
med den här historien idag! Den kostar ju 
nästan inget där den står.
 I passagerardelen är det lyx som gäller. 
En detalj som Calle, till vardags kvalitets-
chef på ett företag specialiserat på ljudiso-
lerande tak, gillar är den stora glasrutan 
som passagerarna kan köra upp mellan 
framsätet och sig själva. Den är ljudisole-
rad för garanterat privata samtal. 
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Badrumsmöbler,
Dusch, badkar mm.

22-30%
Kakel & klinker.

28%

Färg. 28%
Vitt kakel 20x40

52%
Nu:129kr.kvm.

Golv till kanonpriser!
Vi har utbudet!

Original. högtryckslaminat.
Pure. Vinylclick.

28%
NU:299kr.kvm.

Skoga. 90x90
Klarglas alu.profil.

45%
Wc 9085.

NU:2242kr.
Softclose+500kr.

Round.
Duschset. 160cc.
Ink.termostat.

42%
NU:3950kr.

42% 
NU:4175kr.

Fidde,Mattias,Jonas,Joakim,
Kenneth,Patrik,Wille,Thomas.

Vi är       Auktoriserat företag.
En säkerhet för vattentäta badrum.

Vi samarbetar med bygg, el, vvs.
Vi monterar kakel & klinker, våtrumsplast, tätskikt.

Vi hjälper er från idé till färdigt badrum.
Vi lägger alla typer av golv.

Diplomerad fasadexpert i butik.

KUNSKAP SERVICÉ ERFARENHET INSPIRATION

Alla Tapeter.

28%

25%
Textilgolv.

Heltäckande/avpassade.

22%

Oktoberfest!
Fre. 4/10 Lör. 5/10 Sön. 6/10

9-19         9-14        11-14

Massvis av ERBJUDANDEN i butiken!

Empire.

25%

Fish & Chips.
Bussen har försäljning
På vår parkering.

Fre. 11-19
Lör. 11-14

Ta med annonsen
Få 50% på valfri 9l.              Färg.

Max 1/hushåll.

Välkomna!
Följ oss på      &      Tävlingar, erbjudanden mm. 
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Förrådsgatan 45 
542 35 MARIESTAD 

0501-716 60
www.bad-varme.se

Upplev friheten med CTC!

www.ctc.se

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

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

Läs mer på www.ctc.se

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

VÄRMEPUMPAR

 

 

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

www.ivt.se

FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 

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

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

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

UPPTÄCK 
X-LINE

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

Funktionerna i X-Line Automower®-sortimentet 
från Husqvarna tar robotgräsklippning till nästa 
nivå. Med sin X-Line-design ser gräsklipparen 
lika bra ut som din gräsmatta!
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Annagatan 2, 533 30  GÖTENE
Tel. 0511-51260  |  mail. garnoteketgotene@hotmail.com

Öppettider måndag-torsdag 12-18 gäller september och oktober

www.garnoteket.se

o ketGARN  TÉ 

Goebel änglar upp till 
50% rabatt, gäller ej 
2019 års Goebel 
som kommer 
senare i höst

 (ord pris 36:-/hg)
Te 2hg lösvikt 50:-

50%
på garn och 

garntill-
behör

Nyheter på väg 
till butiken!
Ord. pris gäller!

Ifö Spira WC-skål har en slät  
insida helt utan spolkant.
Här finns ingen plats för  

smuts och bakterier.

Ifö Spira 6260 WC-stol  
med mjukstängande hårdsits

med eller utan skruvhål

Kampanj 3 495:- 

(ord.pris 6 133:-)
SKÖVDE Jonstorpsgatan 11, 0500-48 43 00    TIDAHOLM Industrigatan 4, 0502-123 10

www.monterra.se 

minst 20% rabatt på 
hela Ifös sortiment* 

tom 3/11 -19

HÖSTKAMPANJ

*gäller ej reservdelar



MÅ-FR 10-18, LÖ 10-14, SÖ STÄNGT

SVERIGES MÖBELCENTRUM
0504-130 60 • WWW.RIXNERS.SE

MÖBLER I TIBRO

ÅK DIREKT TILL

RÄNTEFRI
AVBETALNING!

EXTRAÖPPET: 
LÖRDAG 10-17 • SÖNDAG 10-17

Mariestadsvägen 28

REPRESTENTANTER PÅ PLATS!

KL 10.00 5:e OKTOBER 
ÖPPNAR VI MED MÖBLER 

FRÅN LEDANDE LEVERANTÖRER 
I BRANSCHEN. 

Invigningspriser i hela butiken
BESÖK ÄVEN VÅR STORA 

OUTLET 
PÅ VÄRDSHUSGATAN

VÅRNYHETER!

SVERIGES MÖBELCENTRUM • 0504-130 60 • RIXNERS.SE • MÅNDAG-FREDAG 10-18, LÖRDAG 10-14, SÖNDAG STÄNGT

ROBERTO MODULSOFFA STORT UTBUD BIOSOFFOR

VINN TILLBAKA 
KÖPESUMMAN VID 
KÖP AV EN SÄNG 
FRÅN EKENS 

INVIGNING AV SVERIGES NYASTE 

INREDNINGSHUS


