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Leyla målar
och inreder med
samma kreativitet
12-13

16-17

Brunt blir stor
inredningstrend igen

Premiär för Gård & Villamässan i april

i samarbete med

Gård &Villa

Gård &Villa
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STYLA MED BURK. Placera tulpanerna i en vacker
plåtburk som omväxling till glasvasen.
SKÅPMAT. Nej inte en vas utan många vaser a la
Cajsa Warg. "Man tager vad man haver" och
matchar färgerna.

HOPP OM VÅR. – Tulpanerna är för mig glädje,
ungefär som ett lotteri där man vinner på varenda
lott, säger stjärnkonditorn My Feldt.

Foto Emilia Ågren

Foto Linda Lomelino

5 tulpantips från My

NATURKÄNSLA. Kvistar ger tulpanbuketten en
alldeles speciell känsla.

Gör som My Feldt – ge dig
ny energi med tulpaner
Ta in lite förhoppningar om vår. Finns det någon tydligare signal på ljusare
tider än tulpaner? Kolla My Feldts kreativa sätt att piffa vinterhemmet
med snyggaste arrangemangen.

F

å personer kan som stjärnkonditorn My Feldt måla med orden.
När hon beskriver sina känslor
för hur tulpaner visar vägen till
vårglädjen behövs knappast
någon ytterligare förklaring.
– Jag älskar tulpaner så mycket att det
övergår mitt eget förstånd ibland. Men det
är kanske för att jag är så totalt utsvulten
på karamelliga knalliga blommor mitt i det
mörkergrå, för att det var så länge sedan vi
sågs, i trädgården.
Själv brukar hon lite längre fram på
vårvintern - mitt i sitt vintertröttaste - gå
ut och krafsa bort lite löv från rabatterna.
Bara för att se de små gröna spjuten som

• Våga välja färg! Buketter i blandade färger
är vackert och piggar upp på vintern när vi
behöver färg och glädje i vardagen.
• Placera tulpanerna i en vacker plåt burk som
omväxling till glasvasen. Det är vackert när
någon färg på burken går ton i ton med
någon av tulpanerna. Många, speciellt gamla,
plåtburkar är inte helt täta så ställ gärna en
glasburk inne i burken så slipper du vattenringar på bordet.
• Maxa blomningen genom att komplettera
med blommiga textiler, kuddar, gardiner,
dukar eller dina egna kläder. Det blir oslagbara och personliga kombinationer.
• Köp en stor bukett tulpaner och låt barnen
vara med och leka fram sina egna buketter.
Förmedla odlings kunskap till barnen på ett
lättsamt vis, hjälp dem att snitta stjälkarna
och förklara att tulpaner behöver kallt vatten.
• Släng inte buketten när den håller på att
vissna, för det är när kronbladen öppnat sig
helt, stjälkarna växt och buketten vildar till
sig som den är som allra vackrast.

text Marie Pallhed | FOTO Blomsterfrämjandet

skjuter från tulpanlökarna under jorden.
Som ett vårtecken.
– Våren kommer att komma med all sin
kraft och plötsligt så står de där, tulpanerna, likt klubbor och vajar i regnbågens alla
färger över hela trädgården.
Men där är vi inte riktigt ännu och i väntan på vårens tulpanprakt utomhus inreder
hon inne med tulpaner i massor. Det är inte
hon ensam om. Runt 160 miljoner svenska
tulpaner odlas av skickliga trädgårdsmästare från Malmö i Söder till Sundsvall i
norr.
– Jag längtar nu så mycket till våren att det
är pyspunka på hela mitt blodomlopp. Så
när tulpanerna dyker upp i butikerna klär

jag hemmet i tulpaner. Krispiga så att det
knastrar när man tar i dem, sen slår de ut
och ler mot mig och säger: ”Våren kommer
My, den är alldeles runt hörnet.”
Och det är i vår det är premiär
för den lokala Gård&Villamässan i Skövde! Mer info
lite längre fram i magasinet.
Men boka in helgen den
18-19 april så ses
vi i Billingehov.
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Mellandagsrenovering – igen

M

ellandagsrenovering har
blivit en jultradition i vår
familj. Kök, tv-rum och nu
dotterns rum. Det är inte
det att julen är den bästa
tiden kanske, men precis som den bästa
träningen är den som blir av, har mellandagarna visat sig lämpade för inomhusrenovering hos oss. I år stod som sagt dotterns
rum på agendan.
En enkel uppgradering sades det. Jo jag
tackar. Heltäckningsmatta, ny garderobslösning och en sminkportal. Det här
med att göra saker själv. Vet inte om ni har
lagt in en heltäckningsmatta, som lekman,
men vi kan börja med att den är större än
rummet. Annars blir det liksom problem
med slutresultatet. Så det gäller att rulla ut
något som inte får plats på vare sig längden
eller bredden och som i många fall väger
en del. Sedan att hitta rätt hörn att utgå
ifrån. Här gäller det att tänka efter före.

En vass kniv och lite mod senare så ligger
den på plats och de nya golvlisterna täcker
gliporna. Nu var inte detta första gången
något som i detta fall avspeglade sig i resultatet. Godkänt av både fru och dotter.
Hur en 14 åring kan behöva 3,8 m garderob övergår mitt förstånd men så är det tydligen. Upp med inredning och belysning.
Ritningen till sminkportalen såg enkel ut.
Två hyllor, två hurtsar, ett bord, belysning
och spegel. Vad kan gå fel! När allt var
inhandlat på "det stora möbelvaruhuset"
påminner frun om att spegeln får vi hämta
utanför kassorna. Skulle tänkt efter före.
Har ni försökt få in en spegel på 120x100
cm i en fullpackad bil? Kan hälsa att det
inte går. Inte ens i en Volvo V90.
Blev retur och återbesök.
Hur blev resultat då? Dottern är nöjd, det
vill jag lova. Men förbipasserande bilister
undrar nog vad som försiggår . . .
När dottern tänder sminkportalen, går
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solen upp i ett nytt väderstreck.
En ny tradition är att tidningen Gård &
Villa blir en fysisk mötesplats 18-19 april.
Då genomförs första Gård&Villa-mässan i
Skövde. För alla läsare som uppskattar den
lokala prägeln som tidningen har får man
här en blandning av nytt och gammalt från
hela Skaraborg. Väl värt ett besök!

Vi säljer
ut våra
spabad!
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Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

The Broadway
Elite Hot Tub

89.000:ord pris 156.750:-

Några kvar i lager,
först till kvarn!

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se
The Nashville

Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirationsoch 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.
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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

Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

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
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Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Adressgatan
XX,
Ortsnamn.
Öppet: Mån–fre
XX–XX.
Tel:
00.
Lör 0000-00
XX–XX. Sön00
XX–XX

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

www.gardochvilla.se

TIBRO
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MADE IN SWEDEN
VI VÄRNAR OM VÅRA SVENSKA TILLVERKARE
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INREDNINGSHUSET
ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18
INREDNINGSHUSET
Följ oss också på

| Lördag 10-15 | Söndag 11-16

Sveriges möbelcentrum

Sveriges
möbelcentrum
INREDNINGSHUSET
Mariestadsvägen 28
Tel: 0504-130 60
Tel: 0504-130
www.rixners.se 60
www.rixners.se

www.gardochvilla.se
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Skapa karaktär i köket med svarta detaljer
Med ett nytt år kommer viljan till förändring, och det gäller inte minst hemma.
Trenden med mjuka, naturliga toner fortsätter – och får sällskap av svarta detaljer.

kompositsten blir uttrycket modernt och helt i linje med det nya
decenniets trender.
I köksbranschen överlag fortsätter den individuella trenden
att växa under kommande decennium och valmöjligheterna har
aldrig varit fler kring färg, materialval och olika typer av smarta
funktioner. För att underlätta valen vid köksplanering har Marbodal och inredaren Lotta Agaton tagit fram moodboards som visar hur olika typer av material och färger matchas på bästa sätt:
– En svart lucka med svarta beslag ger ett behagligt och enhetligt uttryck. Vågar man inte satsa på ett helt svart kök kan man
istället plocka in mörka inredningsdetaljer, exempelvis en mattsvart kran eller fylla hyllorna med svart porslin och stengods.
Att få in både svart och vitt i köket ger ett starkt grafiskt uttryck.

2. Våga utmana
Ett svart handtag kanske inte får någon att höja
på ögonbrynen, men en mattsvart diskho eller
en helsvart vägg är desto mer iögonfallande.
Och till skillnad från vad man kan tro, är det
dessutom både diskret och sofistikerat.
3. Håll den röda (svarta) tråden
Låt de svarta detaljerna återkomma i flera
rum – för att skapa en helhetskänsla i ditt hem.
Förutom att de ger hemmet ett stilrent uttryck,
så är det dessutom både trendsäkert
och snyggt.
Foto Ballingslöv

GER KARAKTÄR. Svart fungerar som accent när färgen kontrasterar och ger
ett enhetligt intryck när svarta detaljer adderas till svart bakgrund.

Källa Vedum

ACCENTMÖBLER. Också skåp funkar som utmärkt som accenter.

MOODBOARD.
Plocka in detaljer som
en mattsvart kran eller mörka
hyllor i inredningen. Att få in både
svart och vitt i köket ger ett starkt grafiskt uttryck.
Foto Vedum

varta inredningsdetaljer är här för att stanna. Färgen
tillåter små förändringar att ta plats och bli en välkommen kontrast, inte minst i kombination med några
av årets varma trendkulörer – sandbeige, havregult,
rostbrunt och skogsgrönt.
– Vi vill inreda för ett lugnt uttryck med framförallt de mjuka,
naturliga tonerna. Men vi ser också att det finns en längtan efter
en kulör som möter upp dessa toner, säger Jenny Andersson,
designansvarig för Vedum.
Här kommer det svarta in i bilden, och kompletterar med ett
sofistikerat och stilrent intryck. Jenny igen:
– Låt de svarta detaljerna återkomma både i kök, vardagsrum
och badrum för att skapa en röd tråd i hela hemmet.
Den som önskar ännu mer karaktär i köket väljer med fördel
också en svart lucka, gärna i kombination med mjuka kulörer som rostbrunt och sandbeige. Tillsammans med betonggrå

Foto Vedum

1. Hitta kontrasterna
De svarta detaljerna trivs bra tillsammans med
naturliga, mjuka kulörer som sandbeige, rostbrunt, skogsgrönt och havregult.

text Marie Pallhed

Foto Marbodal

S

Tre tips på mer svarta detaljer hemma

2020+. Naturlig trästruktur på svartbetsad eklucka från Vedum kombinerat med >>
en betonggrå kompositsten och rostbruna väggar.

www.gardochvilla.se
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MASSOR AV KONST. Den gamla lanthandelsdelen, som en period var Ica-butik, är numera Leylas galleri,
www.leylasalm.com

COOLT. Nej, det är ingen tavla - utan dörren till
kökets kylskåp.

FD RENOVERINGSOBJEKT. – När vi köpte huset var det i väldigt dåligt skick. Köket höll på att falla i bitar och det fanns inte ens köksskåp, berättar Leyla Salm i Lyrestad.

Deras hus är ett konstverk
För fyra år sedan såg konstnären Leyla Salm och hennes make Frederik ett ruckel till salu på nätet.
De flög från Holland till Sverige för att kolla in det.
– Det såg värre ut än väntat. Alltså helt perfekt! Vi köpte det en vecka senare och kort därpå flyttade vi in.
Snabba ryck och att sätta igång direkt är min melodi, berättar Leyla.
text och foto Ulf C Nilsson

S

å, hur kom det då sig att en framgångsrik internationell konstnär
hamnade här på den svenska
landsbygden? I en förfallen lanthandel till på köpet.
– Huset var ju perfekt! Ett blankt papper
som jag kunde gå ”completely wild” i!
Och det är precis vad hon har gjort.
För det såg ju hemskt ut. Hängande elledningar, ett sönderfallande kök, kakelugnar
som varit utdömda de senaste 60 åren…
– Och allt var trist vitt, beige, grått och mitt
i det en hemsk knallrosa färg i ett rum.
Det blev att starta från grunden och det
var precis vad Leyla ville. Och Frederik?
– Han känner mig. Det är bara att samarbeta, annars drar jag igång bakom ryggen
på honom. Nu är huset ett konstprojekt
som familjen bor i.
Och familjen, det är förutom Frederik
sonen Aidan och dottern Igrain plus förstås

8

UPPSKATTAD KONST. Med huset färdigt kan Layla
Salm ägna all kraft åt sin mer traditionella konst.
Här tar nästa verk form. – Det har väl blivit omkring
tusen tavlor hittills. Konsten går alltid först,
säger hon.

hunden Modi - uppkallad efter konstnären
Modigliani.
Vilken konststil som Leyla gillar blir man
lätt varse.
– Stilarna som gällde mellan 1900 och
1940, Art Deco och Jugend.
www.gardochvilla.se

En vacker epok och dessutom älskar jag
blommor.
Det var i april för fyra år sedan de flyttade in och körde igång. Niorummaren
bytte i rask takt skepnad, lindrigt sagt.
När det sedan drog ihop sig till skördefest
i Lyrestad undrade någon om Leyla möjligen ville ställa ut några av sina tavlor som
en del i bygdens evenemang.
– Jag svarade att jag kunde visa hela huset
istället. Så blev det och alla älskade det.
Nu har jag visning en helg varje månad.
Med tiden har det blivit en funktionell
bostad som överallt bär prägel av Leylas
visioner. Köket är inrett i en udda stil
och har äntligen fått köksskåp och rejäla
arbetsytor. Och tittar man noga så är en
målning i hörnet faktiskt dörren till kylskåpet. Kakelugnarna är helrenoverade och
själva entrén och den före detta butiken
är numera galleri fyllt med hennes verk.

Sedan följer rum efter rum fyllda med
utsmyckningar och föremål som hon samlat
på sig genom åren.
– En del undrar om jag inte tycker att det
är jobbigt att gå runt och damma av allt,
men så är det inte alls. Varje sak har sin
historia och sina minnen som kommer
tillbaka då jag går runt och städar.
Men den mesta tiden spenderar hon i sin
ateljé där hennes konst tar form. Den går
alltid först och mycket tid går åt till hennes
utställningar runt om i Europa. Hennes
verk säljs över hela världen. Och det stannar inte bara vid tavlor, utan den dyker upp
i alla möjliga sammanhang, till exempel på
motivlackade bilar.
– Tidigare hade jag ett jobb vid sidan om,
men det tog så mycket tid från skapandet.
En dag bestämde jag mig för att satsa för
fullt på detta och sade upp mig. Sedan tog
det fem eller sex år innan det började växa
och mitt namn blev känt inom konsten.
Men nu är förändring i sikte och planer
finns på en flytt.
– Ja, jag trodde aldrig att jag skulle flytta
härifrån. Men nu vill jag utforska mig
själv mer i ett nytt projekt. Vi letar ett nytt
hus och helst ska det vara ett hus med ett
spöke i. Ett snällt sådant.
Det är full fart framåt som gäller för Leyla.
Hennes livsmotto är:
– Gå inte och dröm, utan gör det!
INTILL LANDSVÄGEN.
Leyla kan konsten
att sätta sin egen
prägel på omgivningen.

SAMLAR MINNEN. Leyla gillar att omge sig med sina
prylar som alla är förknippade med något minne.

ÖVERRASKAR. Ingen vanlig spiselkrans.
Överallt i huset dyker det upp oväntade inslag.

EGEN TOUCH. Kakelugnarna hade varit utdömda
de senaste 60 åren, men plockades ned i sina
beståndsdelar och byggdes upp på nytt. När det
var klart bidrog Leyla med sin konst.

SALMCORNER. Ett typiskt ”Salm-hörn” i huset.
Överallt har hon samlat minnessaker och gett dem
sin alldeles speciella inramning.

VÄXTFANTAST. Leylas favorit, hunden Modi är döpt efter >>
en av hennes favoritkonstnärer - Modigliani.
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Importhuset
Vi har länets
lägsta priser på
Värmepumpar
från Mitsubishi,
Panasonic, Fujitsu
och Daikin

ANMÄLAN
ÄR ÖPPEN!

Importhuset.com | 0506-22042 | info@importhuset.com
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Marknadens bäst

Den 1 maj springer och går vi för livet på
Billingens Fritidsområde. Anmäl dig på:

springforlivetiskovde.se

Välkommen till en
fristående och helt
unik butik!
Stort vintage-sortiment.
Nytt gammalt lager.

Behöver du ett
extra rum?
Välkommen på årsmöte!
Årsmötesförhandlingar
Medlemslotteri
Info om utbyggnad av E20

Onsdag
11 mars
kl. 18-20
Hotell Jula
Skara

Vi bjuder på räksmörgås, kaffe/te och kaka.

MONTERAT & KLART!
FRÅN

20%

11.900:-

Inkl. portautomatik & fjärrkontroll
Vid giltigt rotavdrag

på Beckers
Väggfärg Living.
Med hög täckförmåga
och som torkar
snabbt.

20%

på Huntonit
färdigmålade vägg
och takskivor.
Lätta att
montera.

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

Anmäl dig senast söndag 8 mars till
bjarne@villaagarnaskaraborg.se

Fabriksgatan 7, Tibro
Tel: 0504-150 50

www.gardochvilla.se

TM
Innervägg

Läs mer och beställ:
www.tibromobelindustri.com

Läs mer på www.villaagarna.se/skaraborg
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Välgörenhetsloppet där alla intäkter oavkortat
går till Cancerfonden och Diabetesfonden.

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

Vi finns på

•
•
•

februari 2020

25%

på Elfa hela beställningssortimentet skjutdörrar
och förvaringslösningar,
exempelvis trådbackar
och konsoler
etc.

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENTER
Hörnebovägen 10, Tibro 0504-125 30
Mån-fre 06.30-17.00, lörd 09.00-13.00 • www.xlbyggtibro.se

www.gardochvilla.se
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Snart är dags för de bruna nyanserna i inredningen
Trendanalytikers jobb är att försöka avläsa tidens tecken och tolka dem. Och från flera håll
säger man samstämmigt: Det bruna i inredningen kommer stort inom ett par år.

Foto Society of Lifestyle

Men mottrender finns förstås också den kommande säsongen
menar Lotta. Det rejäla råa och obehandlade som med fördel
placeras in i annars stilren miljö. Det råa mixas med design,
stramt och monokromt med ett fåtal färger. Svart och vitt är favoriterna, grått och beige är med. Och till det material som betong,
sten, tegel, rå metall och järn. Här ska det finnas patina, synas att
det är använt och signalera att vi har en relation till våra prylar.
Och allt mjukas upp av trä och textil.
Men det finns också rakt motsatta strömningar med mycket färg.
#MeeToo inspirerar att bryta tabun också på inredningsområdet
och här utmanas ”den goda smaken”. Temat är feminint med
kvinnliga sensuella attribut ibland i gränslandet till ekivokt.
Färgerna pulserar från vallmorött till purpurrött och från syrénlila
till mörkt violett. Material som känns är det som gäller som exempelvis långhårig fuskpäls, mjukt stickat, lös trikå, gummi, sammet
och lackat blankt. Lekfullhet här är inte en last, det är en merit.

UTMANAREN. Tabun är till för att brytas så också på inredningsområdet.
Färgstarkt med material som känns.

2020+. Inom ett par år har den bruna
inredningen på allvar kommit in i
hemmen enligt trendanalytikerna.
Foto Artwood

BRUTALISM. Rejält i kombination med stramt svart och
vitt mixat med textilier sätter stilen i trendriktade hem.

Foto Nordal

DETALJER. Mustigt brunt med
accentfärger I svart och vitt.

Foto Society of Lifestyle

et handlar om brunt i alla nyanser och brunt på
såväl väggar som möbler, menar Louise Klarsten, vd
och ägare av ColourHouse Scandinavia. Ja till och
med färger som terracotta.
Trenden går nu alltså från vitt som blivit alltmer
grått i inredning mot en dovare färgskala överlag. Det mustiga
bruna har med fördel accenter i svart eller lila med attribut i trä
och detaljer i guld och mässing. Dessutom gärna brunt i kombination med vitt.
Där är vi dock ännu inte riktigt enligt trendanalytikerna. Men
vi börjar kunna skönja ett skifte mot de mer bruna och det redan
framåt sommaren. Det är vår längtan efter ett mer miljövänligt
sätt att ta oss an hemmen som gör att intresset för att färgsätta
på traditionellt vis ökar. Det menar Lotta Ahlvar trendanalytiker
från Formex. Äkta pigment i nyanser som lila, ockra och terra
blir alltmer intressant. Färgskalan för vår och sommar 2020 går
gärna i milda mättade pasteller som lila, brightred och skyblue.
Med bruna inslag i kulörer som honey och red henna.

FORTFARANDE. Gröna växter i inredningen är fortfarande lika aktuellt.
Naturmaterial och att inreda enligt de fyra elementen jord, eld, vatten
och luft inspirerar.
Foto Artwood

D

text Marie Pallhed

<< MÄTTAT. Dova pasteller som lila i kombination med bruntoner
och trä är högaktuella nyanser i inredning framöver.
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Var både klimatsmart och sänk din
elförbrukning!

Köp vår kvalitetspellets
från

ALLT FÖR PELLETSELDNING

20%

Snabb service och kvalificerad hjälp!
Stor erfarenhet i branschen!
Kunden i fokus!

Beställ på mrpellsol.se

på komplett pool
Läs mer på folkpool.se

Installeras

Välkommen även till hämtlagret:

Missa inte filmerna på YouTube!
Sök på ”pelletskamin KMP” resp.
”Scandbio”

ÖPPET DYGNET RUNT

Vi finns på Norregårdsvägen 28 A i Skövde

med eller utan
skorsten

www.mrpellsol.se 070-546 16 11 info@mrpellsol.se

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift
Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet

Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

532 88 Skara
www.fastbit.se | info@fastbit.se | 020-37 38 00

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

Gör din Husqvarna
automower® redo
för nästa säsonG.
vi rengör den, byter knivar, kollar batteriet och uppdaterar
mjukvaran. vill du, så förvarar vi den över vintern.

LidköpingS Skog & Trädgård
Sockerbruksgatan 13
Telefon 0510-29898
E-post info@lidskogtradgard.se

öppETTidEr
Vardagar 7-18
Lördag 10-13

Lev livet softare
Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13

TYGLADAN
Vänersborg

Skövdes största tygbutik!
Inredning –Metervara Garn - Gardiner - Gardinstänger - Knappar

Vi har även innerkuddar och skummgummi!

Tygposten Skövde

Gustav Adolfs gata 6 vid ICA-Norrmalm,
0500-47 12 10
Gilla oss på facebook
Månd–fred 10–18, lörd 10–14

Välkommen till
600 m2 med tyger, gardiner,
inredning m.m.
Mån-fre 10-18, lö 10-15, sö 11-15
0521-103 37 • Vänersborg

Våren är på väg!

Öljettlängder
2 st

299:-

14

Gardin linnelook
20 färger

99:-/m

Dax att
fixa båten? Galon

Stort utbud Möbeltyger

40:-/m 60-135:-/m

www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se
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Nyhet – Premiär för Gård & Villa-mässan med Antikt & Vintage
”Positiva tongångar bland de lokala utställarna”

Det kommer att bli en upplevelse att besöka Gård & Villa-mässan i
Billingehov i april! En bostadsmässa fylld med inspiration och
erbjudanden som kommer att fylla både dig och ditt hem med vårkänslor.

U

tställarna är en fantastisk mix
av lokala bygg- och bostadsföretag som lovat göra sitt
yttersta för att du ska känna
dig välkommen till just deras
monter. Och dessutom har vi en Antikt &
Vintage-marknad där kommersen kommer
att gå igång redan tidigt på lördagen, säger
Uno Hufvudsson, mässgeneral och ägare
till magasinet Gård & Villa.
Att kombinera en bostadsmässa med
antikt och vintage är något nytt i Skaraborg
och det ligger helt rätt i tiden.
– Hållbarhet och återbruk är lika viktigt
som kul. Det är väldigt många idag som
inreder sina hem med en mix av nytt och
gammalt och det vill vi självklart uppmuntra.
Gård & Villa- mässan äger rum den
18-19 april i Billingehov i Skövde och
förberedelserna är just nu intensiva.
Det trivs Uno med.
– Vårt mål är att denna mässa ska ha en
genuin Skaraborgs-känsla. En mässa av
Skaraborgare för Skaraborgare. Det finns så
fantastiskt många duktiga människor och

företag här och det vill vi lyfta. Samtidigt
som Skaraborgarna får möjlighet att upptäcka helt nya lokala företag.
Och visst kommer du att fyllas av inspiration från mässans utställare. Här finns
det mesta som har med hem och bostad att
göra: Värmepumpar, trädgård, inredning,
trädgårdsmaskiner, kök, uterum, trädgård,
tapeter, färg, vattenrening, solenergi,
pellets, inredning, belysning, möbler,
solskydd, bygg, båtar, hälsa och måbra,
hus, konstruktion, blommor, golv, trappor,
mäklare, hemservicetjänster, – ja listan
kan bli ännu längre. Villaägarna Skaraborg
kommer också att medverka liksom Radio
Treby.
– Dessutom blir det tävlingar av olika slag,
några som Skövde IK kommer att hjälpa till
med, andra som mer handlar om färdigheter i köket, berättar Uno.
Men du som besökare kan också se fram
mot vinprovning och godisregn. Restaurang och café finns för den som blir sugen
liksom delikatessförsäljning. Bland annat.
– Vi vänder oss till hela familjen och
hoppas att alla åldrar vill titta in till oss.

”Mässan
lyfter fram vå
ra
lokala proffs”

Biljetter köper du med förköpsrabatt. Mer
info om det på Gård & Villas webbtidning.
Barn under 13 år går in gratis tillsammans
med en vuxen.
På Gård & Villas webb-magasin uppdateras mässinformationen i stort sett varje dag
fram till mässdagarna.
– Det kommer att bli en folkfest i Billingehov med mycket mingel och många
givande möten. Läs mer vad som händer
framöver på www.gardochvilla.se.
Och följ oss på facebook @Gardochvilla.

TILL BILJETTERNA.
Scanna in qr-koden
med din mobils
qr-läsare så kommer
du direkt till Gård och
Villas webbmagasin.

INSPIRATION. Den 18 och 19 april är det dags för Gård & Villa-mässan med Antikt och Vintage.
Plats: Billingehov i Skövde.

Gård &Villa - mässan

Hallå där Jerry Barath på Söderströms

Psssst!

• Berätta vad ni tänker göra på mässan
Vi kommer att visa smarta bevattningssystem som automatiskt sköter vattningen av dina
rabatter och blomkrukor och som också fixar bevattningen när du är på semester.
Vi kommer också att visa den nya fyrhjulsdrivna robotgräsklipparen som klarar branta backar.
Dessutom har vi med lite nyheter när det gäller batteridrivna maskiner som häcksaxar och
motorsågar exempelvis.
• Varför är det viktigt med en lokalmässa?
Det blir en annan sak att träffas på en lokal mässa än i butiken.
Vi utställare får möjlighet att informera samtidigt som besökarna får inspiration och har kul.

Hallå där Thomas Kärrbring på Skövde solskydd
• Berätta vad ni tänker göra på mässan
Vi kommer att rulla in vår servicebil och hälsa besökarna välkomna in i den. Där har vi allt som
handlar om solskydd både invändiga och utvändiga. Och det är samma buss som vi kommer
med hem till våra kunder. Vi tar ansvar för allt – från måttagning till montering. Det enda du
som kund behöver göra är att välja väven.
• Varför är det viktigt med en lokal mässa?
Vi arbetar också lokalt på flera sätt. Markiserna tillverkas exempelvis i Lidköping. Dessutom blir
en lokal mässa personlig vilket är ett sätt att möta våra kunder på som vi uppskattar.

Gård &Villa - mässan
Datum: 18-19 april 2020

Öppettider: Lördag 10.00 - 18.00 Söndag 10.00 - 17.00
Arena: Billingehov Skövde
Biljetter: 95 kronor (120 kronor i kassan),
barn under 13 år går in gratis tillsammans med en vuxen.
Kontantfri kassa. Biljetter köps via www.gardochvilla.se.

Vill du också ställa ut?
Vi på Gård & Villa börjar få ett brett spektra lokala
utställare på Gård&Villa-mässan den 18-19 april i Skövde.
Men vi har fortfarande plats för fler Loppisar och Antikt.
Plus ett fåtal platser kvar för större utställare.
Hör av dig till Uno Hufvudsson eller Nettan Sjöman.
Ring på 0708-561199. Eller maila till uno@gardochvilla.se
eller nettan.sjoman@icloud.com.
MÄSSKONTAKTERNA. Uno Hufvudsson och Nettan Sjöman
är dem du vänder dig till om du vill ställa ut
eller medverka på Gård & Villa-mässan.

Gård &Villa
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OSTBUTIK • OSTLAGER • RESTAURANG • PRESENTBUTIK
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Välkommen
till en inspirerande
blomsterbutik
blomsteraffär

EN OSTUPPLEVELSE
VÄRD EN OMVÄG

Engelsk
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OSTPARADISET I FALKÖPING

20%

Vi köper stål och metallskrot, alltid till högsta
dagspris!
öppettider

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

”

Medlemsrabatt på
kakel & klinker.
Gäller t.o.m. 31 mars.

Utställning
av containers

Nu finns vi även i Töreboda igen!
Industrigatan 14, tel 0506-790179

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

BARA MÖJLIGHETER
Öppettider:
måndag-fredag 10:00-18:00
inget projekt är för stort eller
för litet, välkommen!
Besök oss gärna på rgolv.se

:3M9
ariestad

odlad i

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

Vi har
minidrivhus,
jord och
krukor
m.m

Här kan du
använda ditt cashback card!

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

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

- inte medlem?
det blir du i
kassan.

Begonia

r att så
Dags fö betala för 4
r
öpåsa
tag 5 fr aste på köpet)
(billig

STJÄRNFÖNSTER
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

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

18

www.stjarnfonster.se

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se

www.gardochvilla.se

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

www.gardochvilla.se
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”Stenåsar´n fick en ingivelse att samla på . . . brandbilar
– Allt började på en nyårsfest i Vara. Då träffade jag en själsfrände som precis köpt en brandbil på
stundens ingivelse, berättar Ingemar ”Stenåsar´n” Häljestam i Bränningen utanför Tibro.

D

et där med brandbilen sådde
ett frö. Klart att Ingemar
också skulle ha en sådan!
Fast någon barndomsdröm
som därmed gick i uppfyllelse
handlade det inte om.
– Jag vet faktiskt inte varför jag började
samla på just brandbilar. Men en del gubbar får ju lite dumma idéer ”på dödssidan
av livet”…
Ett udda samlarintresse är det definitivt
och under de runt femton år som Ingemar
samlat har det nu hunnit bli ett 30-tal
brandbilar i det ständigt växande fd köttdjurstallet.
– Jag renoverar dem om det behövs och i
stort sett samtliga är körbara, berättar han.
Det har gått åt mängder med tid för att
återställa bilarna och att inreda det som
idag är ett imponerande välskött museum.
Tibro brandkårs gamla slangtorn finns förstås också renoverat och rest i anslutning
till gården här.
– De sa visst att ”ge det till Stenåsar´n så
slipper vi riva det själva”. Det 18 meter
höga tornet var i väldigt dåligt skick,
så det tog nästan ett helt år att bygga
upp det igen.

text och foto Ulf C Nilsson

SAMLARE. Att börja samla brandbilar var mest en
ingivelse och inte någon pojkdröm som skulle
uppfyllas, berättar Ingemar Häljestam.

Allt i samlingen är hans eget. Enda
undantaget är Vadsbo Hembygdsförenings
bidrag med en handdragen pumpvagn som
var i tjänst 1895 när stora delar av centrala
Mariestad brann ner.
Att hålla ångspruta var lite speciellt. I
ett fyrfat eldades det dygnet runt och vid
brand kopplades det ihop med pannan.
– Ett fyrspann hästar stod alltid redo att

dra iväg den vid larm och på vägen dit stod
en man bakpå och langade in ved i pannan.
Ett tufft jobb, men ännu slitsammare hade
gubbarna som skulle springa efter och dra
på slangvagnen. Så, när den första riktiga
brandbilen gjorde entré 1901, var i alla
fall brandmännen inte utmattade när de väl
kom fram och började släckarbetet.
En TT-Ford från 1922, Lidköpings gamla
brandbil, finns i Ingemars samling och
även en av det sällsynta märket Tidaholm.
Fast den är grå?
– Ja, den började sin karriär som stegbil
1927 i Varberg. Men när den tjänat ut där
köptes den av en kyrkomålare som hade
den till 1982. Nästa ägare rev av stegen
och byggde om den till ”drickabil” med
flak. Under en resa stannade motorn och
gick inte att starta mer. Sen blev den stående ute i 18 år innan jag fick korn på den.
Med bensin och ström startade den direkt!
Felet var helt enkelt ett sprucket bensinrör
och det var enkelt åtgärdat.
– Men renoveringen i övrigt krävde en
hel vinters arbete. Det var det värt, för jag
trodde aldrig att jag skulle få tag på en
Tidaholmare - det finns bara 30 stycken
bevarade.

EMBLEM. I stort sett alla brandbilar märktes sina
stadsnamn. De som ägdes av företag fick ofta
företagets emblem, som detta från Aspa Bruk.

Idag startar den direkt och är fullt körbar.
Inte illa för en 92 år gammal bil.
En Volvo av samma årsmodell finns också
i samlingen.
– Tillverkningsnummer 1 000. Den är inte
speciellt snabb, för de 27 hästkrafterna
skulle ju räcka för att transportera elva
man.
Nästan genomgående är alla bilar i
hans samling från årgångar före 1950.
– Enda undantagen jag gör är om
bilen är söt.
Och förstås om det är modellbilar.
Ingemar har över tusen sådana i
olika montrar i sitt eget alldeles
speciella museum. Få hittar dit,
för det brukar bara bli något
20-tal visningar om året.

LÄNGST FRAM. På 30-talet började kranar och
slangkopplingar placeras i fronten. Inte speciellt
”fotgängarvänligt”, men praktiskt.

KUNGLIG KOMFORT. När hovets bilar tjänat ut
byggdes de ofta om för att ”vanligt folk” inte skulle
köpa dem. Denna Cadillac ägdes av kung Gustav V
innan den blev brandbil.

KLENOD. – Den här brandsprutan användes vid
den stora stadsbranden i Mariestad 1895, berättar
Ingemar Häljestam.

UTPUMPANDE. Ett fyrspann drog ångsprutan, men
vagnen med slangar och utrustning fick brandmännen själva springa efter med.
FRÅN BRAND TILL DRYCK. Den gamla Tidaholmbilen startar galant efter Ingemars omvårdnad.
Den började sitt liv som brandbil 1927, men
byggdes sedermera om till ”drickabil”.
<< STOR SAMLING. Nu är det många år sedan
Stenåsens Kött & Svets avvecklade djuren. Men
stallet har växt en hel del sedan dess och idag
fylls det av helt annan slags ”boskap”.

<< SEKELSAMLING. I ett speciellt rum samlar
Ingemar Häljestam sina brandbilar från 1930-talet.

www.gardochvilla.se
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Vår i
korall
& blågrönt!

Doftpinnar från
Compagnie de
Provence i serien
Extra Pur är en av
vårens väldoftande
nyheter.
Doften Pink
Grapefruit är framtagen i parfymstaden
Grasse i Provence och
är av eteriska oljor.
Cirkapris 200 kr.

februari 2020

160m2 sömnad och pyssel
•
•
•
•
•

Symaskiner
Sytillbehör
Knappar och band
Järbo garn
Hobby fr. t.ex. Panduro

Tarketts nya laminatkollektion består av hela 33
mönster. På bilden visas Tiziano Marble som är ett
stilrent och slitstarkt marmorliknande golv.
Cirkapris 370 kr/kvm.
Rymlig Weekend-bag i Oeko-Tex-certifierad bomull. Väskan är från La Cerise sur le Gâteau och finns
i flera färger och mönster. Inuti väskan finns ett
sidofack och en ögla för nycklar.
Cirkapris 1 000 kr. Sufraco.

Nyhet!
Den klassiska
To Go Cup från
Eva Solo finns
nu i en ny färg:
Cantaloupe.
Termosmuggen
håller drycker varma i upp
till sex timmar och har en
smart strap som gör den
enkel att ta med.
Cirkapris 300 kr.

Kökshanddukar för generationer!
La Cerise sur le Gâteaus kökshanddukar är vävda i linne
och bomull, vilket bidrar
till ett slitstarkt material
i bästa kvalitet!
Cirkapris 200 kr.
Sufraco.

Tarketts trägolv i kollektionen Shade finns i flera
färgnyanser. Ljusa trägolv ger en vacker och
behaglig ton som fungerar utmärkt tillsammans
med inredning i naturmaterial.
Cirkapris 1000 kr/kvm.

sybutiken.se
0501-151 05
Kungsg. 18 Mariestad

Skaraborgs bredaste radiostation
Nu i hela Skaraborg

87,8
101,4
92,4
101,6
95,8
97,0

www.gardochvilla.se
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MADE IN SWEDEN
VI VÄRNAR OM VÅRA SVENSKA TILLVERKARE
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MADE IN SWEDEN
SPABAD BYGGDA FÖR SVENSKA
FÖRHÅLLANDEN

www

www.rixners.se
www.rixners.se

Gratis

köksplanering

BOKA NU!

Köp ditt nya
kök hos oss!

– få bänkskivan
på köpet

MADE IN SKENE, VÄSTERGÖTLAND, SWEDEN

UPP

Följ oss också på

TILL
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