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Med eget arbete
har Anders förädlat
Noltorps fina gårdsmiljö
12-13

20-21

De bygger sin trädgård
av det som redan finns

När Carola skapar kan
hon skjuta på tröttheten

i samarbete med

Gård &Villa

juni 2020

Denna semester ska gå på repeat

H
INREDNINGSIKON. Josef Frank var fri i sitt stilideal och vurmade för värden som bekvämlighet, hemtrevnad
och färgrikedom.

emma på vår gata i stan, där
händer det grejer. Det asfalteras
trottoarer och garageuppfarter.
Det snickras, sågas och läggs
plattor. Det byts panel på fasad
och trädgårdar får nya staket. Från tidig morgon
till sena kvällar är flitens lampa igång. Helt
oavsett veckodag och snart i vartenda hus.
Utom vårt då. Vi gjorde ju vårt förra våren.
Eller? När det blir tal om att även vår garageuppfart skulle kunna få en uppfräschning är det
igång. Frun tycker det är en tråkig peng och jag
tycker nog att vi ändå ska passa på. Det fina är
ju att man slipper lägga plattor. Inget ont om
plattsättningar, det är jättesnyggt. Om någon
annan gör det. Inte jag.
Och det är ju det som är hela grejen. Eftersom

INREDNINGSTIPS. Tycker du det är svårt att lyckas
med Franks inredningsfilosofi? Ett tips är att välja
inredning som går ton i ton.

På besök i Josef Franks
fantastiska mönsterskatt
Josef Franks mönsterflora i textilvärlden är något alldeles extra och i
sommar visas hans vackra textilier på Sofiero slott. Utställningen görs i
samarbete med Svenskt Tenn och djupdyker i Josef Franks färgrika
mönster från botanikens värld.

J

foto Erika Waliin, Blomsterfrämjandet

Besök så många du hinner före 10 augusti.
– Spara dina kvitton, gör ett fotocollage, fota av och
maila till uno@gardochvilla.se senast 15 augusti.
De fem som besökt flest vinner fina priser
hos våra företagare. Se sidorna 14-15 och 16-17.

?

?

?

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

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

Vi kan robotgräsklippare!

Källa: Blomsterfrämjandet

Om Gård & Villa
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RAMVERK. Vackra detaljer ur Josef Franks fantasifulla
tyger lyfts dekorativt fram i fritt hängande ramar.

slott är att växter och frukter har plockats
fram ur de fantasifulla tygerna för att ramas
in och presenteras separat. Det är väldigt
effektfullt i all sin enkelhet.
Utställningen Josef Franks flora
pågår fram till och med den
30 september och ingår i
entréavgiften till
Sofiero slott.

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

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna Skaraborg

med oss och vinn fina priser

kommer ändå att smälta samman till en
lugn enhet.”
Josef Frank har gjort djupa avtryck i den
svenska formhistorien. Trots att han redan
var 50 år när han flydde den gryende
antisemitismen i Österrike för Sverige och
Svenskt Tenn, räknas han som en av Sveriges genom tiderna viktigaste formgivare.
Under andra världskriget, när Josef Frank
befann sig i New York, skapade han många
av de idag klassiska, botaniska mönster
vars motiv befinner sig i gränslandet mellan fantasi och verklighet. Mycket inspiration lär han ha hämtat från fälthandböcker
och växtlexikon.
Den röda tråden i utställningen på Sofiero

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

är ju tristess och monotoni en grundförutsättning för både kreativitet och vila. Att göra just
långsamma, monotona aktiviteter som fiska,
vandra, cykla, jaga. Det är något att hylla och
längta efter. Där finner man trygghet och vila.
Passa på att få tid att tänka, umgås, lyssna.
Se en film du redan sett. Vem vet,
kanske den slutar på samma sätt
som förra gången. Passa på den här
sommaren, nästa år är det nog
		
nästan som vanligt igen.

Sommarkryssa

osef Frank föddes 1885 och växte
upp i en judisk familj i Wien med
en far som var textilhandlare och
en mor som var konstnär och bland
annat gjorde textila mönster. Han
utbildade sig till arkitekt och arbetade sedan med formgivning av både möbler
och textiler.
Och kanske ligger hemligheten i hans omtyckta textilier just i modet att våga blanda.
För det vågade han och hans inredningsfilosofi är högsta trend idag. Så här sa han
redan 1958:
"Det spelar ingen roll om man blandar
gammalt och nytt, blandar möbelstilar,
färger och mönster. Saker man tycker om

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.

man kan lägga plattor själv så köper man inte
den tjänsten. Det är sedan gammalt. Annat är
det med asfalt. Det pysslar du inte med själv.
Så vi kör på asfalt. Så får det bli. Men så var
det en kantsten. Tydligen räcker det inte med
att räta upp den gamla sjöstenen… Det smygs
in ett -vore det inte mycket finare med en slät?
Känner på mig hur det slutar.
Nej, nu ser jag fram emot annat. Att stilla
få njuta en försommarkväll i goda grannars
sällskap med en grill och en kall utan bonkande, sågande och putsande. Kanske på sin höjd
förbanna en gräsklipparrobot som har kört i
diket för 78e gången. Men inte mer.
Efter det kan jag tänka mig en semester, helt
utan krav på långa resor. En semester som går
på repeat där dagar läggs på rad. På något sätt

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Layout och grafisk form:
Reko Reklam, Lennart Danling
Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi har:
ROBOMOW – marknadens kraftfullaste robot
BELROBOTICS – för upp till 25 000 m² för industri, fotboll och golf
Vi hittar och lagar kabelbrott för ALLA FABRIKAT/MÄRKEN!
Rådgivning • Försäljning • Installation • Service • Vinterförvaring

BOKA GRATIS
tomtbesiktning i
Tidaholm–Hjo–
Tibro–Karlsborg

Vi utför installation och
service i hela Skaraborg
och fokuserar på den
östra delen.

0505-301 00 • info@robocare.se • www.robocare.se

Vi finns även på
www.gardochvilla.se
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Låga omkostnad
tsmöjliggör kvalite
pris.
varor till lägsta
et.
Senaste bågmod
Marknadens
bästa glas.

Gård &Villa

• Nya bågar från

Ray Ban, även solglasögon
• Stort lager av Vintagebågar
• Vi byter batteri och
reparerar klockor
tidsbokning=

Varnhem (mot Broddetorp)
Hembesök vid behov.

Öppet tis–fre 9.00–18.00 eller enligt önskemål.

HELT NYA JEEP® WRANGLER
BYGGD FÖR FRIHET OCH ÄVENTYR

Semesterstängt
v 27-28 och 30-31
Öppet v 29

Reserverad butik enbart till dig och ditt sällskap. Gratis.

Ring 0511-606 99

juni 2020

Ikoniska Jeep® Wrangler i ny
tappning har utformats för att
ge dig en förstklassig upplevelse både vid offroad-körning
och i stadstrafik. En lyxig och väl
genomtänkt kupé, avancerad
teknik, innovativa lösningar gör
nya Wrangler mer kapabel än
någonsin. Välj mellan Sahara med fokus på utrymme och
komfort, och Rubicon som är
den mest offroad förberedda
modellen.

Vi finns på

Lev livet
oftare

Jeep® Wrangler Sahara, pris från 459 900 kr*
Jeep® Wrangler Rubicon, pris från 489 900 kr*
Bränsleförbrukning blandad körning: WLTP fr 10,7 l /100 km, CO2-utsläpp
fr 244-264 g/km. Miljöklass EU6d-temp. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Folkpool Lidköping
Skogsvaktarevägen 13

ALFA ROMEO STELVIO
SKÖNHET OCH TEKNIK I PERFEKT HARMONI

Välkommen
till oss i vår nya
lokal!

Från första anblick är Stelvio
Super omisskännligt en Alfa
Romeo. Den distinkta designen
återfinns här i en komfortabel
och mångsidig SUV. Med sina
unika tekniska lösningar och exklusiva interiör levererar Stelvio
Super en suverän körupplevelse.

www.blomsterhalleniskovde.se

Vipans gränd 2, 541 31 SKÖVDE
Tel. 0500-41 56 94

v
o
l
r
a
m
m
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Alfa Romeo Stelvio Super, pris från 379 900 kr*

Den populära helgaveltrappan höjer definitivt
helhetsintrycket samtidigt
som den gör det enkelt för
både barn och äldre att ta
sig i och ur poolen.
Cirkapris från 15 000 kr.

En fantastiskt närande
olja för ansikte, kropp och
hår innehåller 99% naturliga
ingredienser såsom druvkärnolja,
mandel-olja ochsheaolja.
Från Compagnie de Provence,
Sufraco. Cirkapris 350 kr.

Bränsleför. bl. körning WLTP fr 6,4 l /100 km, CO2-utsläpp fr 167-209 g/km.
Miljöklass EU6d. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

TM

Perfekt plus fönster & snickerifärg från Beckers ger
bästa möjliga skydd mot väder och vind. Färgen är
lättmålad och ger ett halvblankt resultat. Soffan är
målad i kulören Ljungby 1936.
Cirkapris 665 kr/2,7 liter.

Henrik Roos Motorsport

Bil AB

HRM Bil AB - Traversgatan 16 - 53140 Lidköping
0510 604 00 - www.hrmbil.se
Öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör: 10-14
*Priserna gäller på utvalda lagerbilar med omgående leverans. Med reservation för slutförsäljning.

www.gardochvilla.se
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SOMMAR
SOMMAR
KAMPANJ
på ditt nya kök från
KAMPANJ
Gör
Det Själv HTH

Lions hjälper. Vi hjälper till
vid katastrofer.

på ditt nya kök från
Gör Det Själv HTH

Lions Sverige

Sveriges Lions Hjälpfond
Priset för köket är inklusiv skåp, sockel och handtag och exklusiv
bänkskiva, blandare, diskbänk, belysning, vitvaror och fragt.

Pg 90 1948-0
www.lions.se

Priset för köket är inklusiv skåp, sockel och handtag och exklusiv
bänkskiva, blandare, diskbänk, belysning, vitvaror och fragt.

En lång rad av HTH:s mest populära modeller finns även som gör-det-själv lösningar, som du själv sätter ihop
och monterar. I gengäld kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens populäraste köksmärke.
En lång rad av HTH:s mest populära modeller finns även som gör-det-själv lösningar, som du själv sätter ihop

HTHmonterar.
KÖKSFORUM
SKÖVDE
och
I gengäld
kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens populäraste köksmärke.
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Telefon 0500-48 58 44
HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Telefon 0500-48 58 44

EpoxyfabrikEn
Vi har Epoxy för alla ändamål

husgrundEr • källarE • yttErtrappor • garagE mm
VattEnbasErad Epoxy

tjockfilmsmålning

Epoxyfärg som andas, flagnar intE,
doftar ingEt, tål dubbdäck, kEmikaliEr.
iso-cErtifikat. bEpröVat i öVEr 30 år.
sE hEmsidan för kulör.
Prisexempel, enkel-garage ca 1,500 kr

poolblå

Utomhusdagar
på colorama.
Vi har allt du
behöver för
att göra din
terass
välkomnande.

Dax
Dax för
för altanen
altanen
meD
med Jotun
Jotun
terassterasslasyr
lasyr
eller
...

Epoxyfabriken ab

Skåningstorpsvägen 6, 541 65 Skövde
0705-831676
www.epoxyfabriken.se

Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift
Persienner, rullgardiner, markiser, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

Vi har butiker och montörer i:

Behöver du ett
extra rum?

Falköping

Sankt Olofsgatan 39
Tel: 0515-152 33
E-post: falkoping@solskyddsteknik.se

Trollhättan

. . . tvätta
och skydda
fasaden på
bästa möjliga
sätt

• självrengörande
FÖRVERKLIGA• mögelskydd
D I N A D RÖ M M A R
• högsta uv-skydd
• 15 års garanti

Ladugårdsvägen 23
Tel: 0520-133 91
E-post: trollhattan@solskyddsteknik.se

Vara

Torggatan 15
Tel: 0512 – 107 88
E-post: vara@solskyddsteknik.se

Lidköping

Tallhagsgatan 6B
Tel: 0510 – 500 57
E-post: lidkoping@hogbergsmarkis.se

Vill du inte
spika i golv och tak?
• Snabb montering!
• Patenterad lösning!
• Snabb leverans!
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Läs mer och beställ:
www.tibromobelindustri.com

Fabriksgatan 7, Tibro
Tel: 0504-150 50

www.solskyddsteknik.se

www.gardochvilla.se

TM
Innervägg

SOMMARTIDER
Så målar du om
träfasaden till huset
Kom in och få
goda råd!
COLORAMA TIBRO Norra vägen 7A, TIBRO | Tel. 0504-102 58
Öppet: Mån–fre 07–18 • Lör: 10–13

Foto Anders Wolmar

juni 2020

FRODIGT VÄRRE. I det ordentligt tilltagna växthuset
råder rena djungeln sommartid.

Foto Anders Wolmar

SKYDDADE. De grödor som är aptitliga för rådjur och harar är ordentligt instängslade för att få vara ifred.

BLOMSTERPRAKT. Anders odlingsintresse inskränker sig inte till enbart grönsaker.

ODLARE. Ute i glasverandan har Anders Wolmar ett sommarkök och här är den perfekta platsen för att pyssla med frön och späda plantor.
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text och foto Ulf C Nilsson

Foto Anders Wolmar

E

gentligen hette den lilla bondgården Noltorp från början runt 1850 - men kallas numera
Åsengården. Idag är den gamla
bondgårdsmiljön här den enda
helt bevarade i Skövde, komplett med
brygghus, loge och ladugård.
– Förr gick gårdens kor och betade i hagarna häromkring, men den sista kon försvann
1961.
Och när sista bonden dog var hela gården
på väg till allmänna arvsfonden innan några avlägsna släktingar dök upp. Då hade
den stått obebodd i tolv år och var helt
förfallen. Tomtmarken har däremot med
tiden ökat i värde.
– Men när det stod klart att kommunen
krävde att den gamla ursprungliga gårdsmiljön skulle bevaras så blev det bara jag
kvar bland budgivarna, minns Anders.
Men för honom var det ju perfekt.
– Jag är uppvuxen på en gård utanför
Väring och har levt med gårdsliv och

KOMMUNKRAV. Gårdsmiljön skulle bevaras intakt.
Det var precis vad Anders också ville och idag är
de gamla ekonomibyggnaderna topprenoverade.

odlande sedan barnsben. Nu ville jag
återuppliva det, berättar han.
Allt låg från början i en brant sluttning,
men mängder med schaktmassor ändrade
fasonen på tomten så att den blev brukningsbar utan att karaktären påverkades.
Den lilla torpstugan var illa åtgången av
tiden och frånvaron av underhåll, så det
blev en totalrenovering.
– Den ursprungliga takhöjden var bara
180 cm, dörrarna låga, trösklarna höga och
golvet delvis stampat jordgolv. Så det fanns
lite att göra…
Men gjort blev det och med kommunens
goda minne är stugan visserligen utökad
till 200 kvm boyta, men den ursprungliga
gårdsmiljön är intakt.
– Man märker hur omsorgsfull planeringen
var förr. Till exempel är det alltid lä på
gården oavsett från vilket håll det blåser.
Några nya grannar lär det inte bli; gården
gränsar mot ett gravfält i öster och naturre-

RESEMINNE. Sovrummet pryds av en väldigt
speciell sänggavel. – Jag gjorde den av ett indiskt
patchwork med pärlbroderier som jag hittade i
Ceylon, berättar han.

servat i väster. Anders ser ofta både rådjur,
rävar och grävlingar på gårdsplanen.
– Och på höstarna brukar en älgko med
sina kalvar komma fram och äta fallfrukt.
Så man kan lugnt konstatera att Anders
har både stad och vildmark inpå knutarna.
Det har sina sidor när man är hängiven
trädgårdsodlare.
– Men det som är aptitligt för djuren är numera inhägnat och så har jag både växthus
och ”väggsthus”.
Det senare är inglasade odlingar utmed
uthusens väggar som är rena kuvöserna för
grönsaker och som dessutom skyddar bra
mot frost.
Till växthuset har Anders fixat egen
droppbevattning med en tunna och slangar
som portionerar ut vattnet i lagom doser, så
det är närmast självgående.
– Ändå är det i princip en heltidssyssla
att sköta gården, rensa, beskära och putsa.
Jag är självförsörjande på grönsaker hela

Foto Anders Wolmar

På Billingekanten i Skövde har något av ett gammaldags bondesamhälle vuxit fram.
– Vi har en fantastisk grannsämja, berättar Anders Wolmar som avslutade sin reklamkarriär
och blev fritidsodlare på heltid.

Foto Anders Wolmar

Foto Anders Wolmar

Gammaldags lantliv i stadsmiljön

UNDER SOMMARSÄSONGEN. Anders är självförsörjande på grönsaker.

sommaren och överskottet skänker jag till
grannarna. De i sin tur bidrar med hallon,
honung, kräftor och till och med hummer.
Det är som ett gammaldags bondesamhälle
här på Åsenvägen.
Det är alltså inte konstigt att bondgrabben
känner sig hemma.
– Här kan jag leva bohemliv och ägna mig
åt mitt stora intresse, att odla.

DESIGNAT. Färgstämd och formskön växtlighet.

www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se
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Dags att byta ut ?

Välkommen in!
Linder Inkas 495
En lagom storlek för 2 personer
och rejäl plats för packning.

- Vi levererar
på rulle

juni 2020

TEMA:

UTEMÅLNING
UTOMHUSFÄRG
BECKERS
Hållbar färg av kvalitet. God kulörbeständighet.
Perfekt Plus Facade, Perfekt Oljefärg,
Perfekt Plus Fönster & snickerifärg.
Rabetten gäller på butikens ordinarie pris.

Linder Fishing 440
En lätt men ändå stabil
roddbåt med klinkbyggd form
för hela familjen
Kanot Inkas 525
Den enda kanot som är
godkänd för tre personer.

20%

Linder Fishing 410
En lätt roddbåt med
klinkbyggd form för insjöar.
Rogers Marin AB
Industrigatan 8
531 30 Lidköping
E-mail: info@rogersmarin.se
Tel: 0510-276 46

Jade Mattan AB

Ledsjö Kristinebo 1, 533 92 LUNDSBRUNN
Telefon: 0511-541 27 | Mobil: 070 - 96 89 780
E-post: info@jademattan.se
www.jademattan.se

JadeMattan
färdig gräsmatta

www.rogersmarin.se

FALU RÖDFÄRG
10L Original röd. Lättarbetad slamfärg
med hög kulörbeständighet.
Rek. ca pris 599:-

Kristinebo Lantbruk AB
potatis & spannmål

Telefon: 0511-541 27 Mobil: 070-693 60 36 info@jademattan.se

Kam
panj
!

549:-

SNABB LEVERANS
PÅ MÅTTKAPAD PLÅT
Sommarkampanj på takpanneplåt!
Vår moderna och funktionella profil på vår takpanneplåt ELEGANT passar både till bostadshus,
gårdsbyggnader och kommersiella fastigheter.

Takpanneplåt - ELEGANT
• svart och tegelröd, P30, 0,5 mm
• valfria längder minskar spill

9100/m

2

(72,80 exkl. moms)

• snabb leverans - produceras
på bara 5 hela dagar
• 30-års garanti

99:-

Vi gör allt rätt från grunden. Anlita
Vi
gör
rätt frånoch
grunden.
Anlita
oss
förallt
förarbetet
asfalteringen.
oss
för förarbetet
och tar
asfalteringen.
Vi
lyssnar
på Dig och
hänsyn till
Vi
lyssnar
på
Dig
och
tar
hänsyn till
Dina behov och önskemål.
Dina behov och önskemål.

Läs mer www.asfalterarna.se
Läs mer www.asfalterarna.se
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För borstning av fasader tidigare målade med slamfärg.
Rostfri stålborst som effektivt borstar bort gammal färg
men som är skonsam mot träets fibrer.
Rek. ca pris 269:-

169:-

䬀漀洀瀀氀攀琀琀 瀀愀欀攀琀 椀渀欀氀 瀀漀爀琀洀漀搀攀氀氀 吀䘀 伀猀戀礀瀀漀爀琀攀渀⼀吀䘀 䌀氀漀瀀愀礀⸀
倀漀爀琀愀甀琀漀洀愀琀椀欀 洀攀搀  猀琀 昀樀爀爀欀漀渀琀爀漀氀氀⸀ 倀爀椀猀攀琀 椀渀欀氀甀搀攀爀愀爀
搀攀洀漀渀琀攀爀椀渀最Ⰰ 愀渀瀀愀猀猀渀椀渀最 愀瘀 瀀瀀渀椀渀最Ⰰ 洀漀渀琀攀爀椀渀最 渀礀 瀀漀爀琀Ⰰ
渀搀瘀渀搀椀最愀 猀渀椀挀欀攀爀椀愀爀戀攀琀攀渀Ⰰ 刀伀吀ⴀ愀瘀搀爀愀最 漀挀栀 洀漀洀猀⸀
䘀愀猀琀 攀氀椀渀猀琀愀氀氀愀琀椀漀渀 椀渀最爀 攀樀⸀

• för taklutning över 14°

Gropar och bulor i Din asfalt?
Gropar
och bulor
i Din asfalt?
Vill Du undvika
dem?
Vill Du undvika dem?

STÅLLEVANG

FASADPENSEL
Falu Rödfärg fasadpensel. 120 mm.
Särskilt anpassad för slamfärg.
Rek. ca pris 199:-

• hämtas fritt i Skara eller
mot frakttillägg
• ställkostnad tillkommer
på order under 100m2

䘀爀愀欀琀 琀椀氀氀欀漀洀洀攀爀⸀

Se våra övriga plåtprofiler och tillbehör till
ditt hus eller ekonomibyggnad på borga.se.

Tel. 0511-34 77 11 | www.borga.se
Kampanjen på Elegantplåt gäller t.o.m. 5/7

Kampanjerbjudandena gäller 15/6–5/7 2020. Med reservation för slutförsäljning
och eventuella tryckfel. Lokala avvikelser䠀爀渀攀戀漀瘀最攀渀
kan förekomma gällande sortiment
 Ⰰ 㔀㐀㌀㔀
och leverantör. Vissa kampanjprodukter kan vara beställningsvara på vissa orter.
Våra rabatter och rek. ca priser baseras på leverantörernas bruttoprislista och
branschens riktpris. Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

Hörnebovägen 10, 543 50 TIBRO
吀椀戀爀漀 簀 㔀 㐀ⴀ㈀㔀 ㌀ 0504-125
簀 椀渀昀漀䀀砀氀戀礀最最琀椀戀爀漀⸀猀攀
30
info@xlbyggtibro.se

branschens riktpris.
ÖPPET:
Måndag–fredag 06.30-17.00 | Lördag 09.00-13.00

www.gardochvilla.se
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Överraskningarnas trädgård
Vid första anblicken märks ingenting. 60-talshuset i tegel ser ut som en tidstypisk
villa med tillhörande lika tidstypisk trädgård. Det är först när man rundar hörnet
som alla förutfattade trädgårdsmeningar får sig en törn. För det är där Paret Ekstedts
woodland öppnas upp. Och bakom varje buske finns nya upptäckter att göra.

V

text Marie Pallhed | foto Lotta Silfverbrand

år tanke har varit att göra olika trädgårdsrum,
berättar Birgitta. Så att man inte ser allt på en och
samma gång. Det blir lite mer spännande då.
Trädgårdens olika rum omgärdas av växtväggar.
Täta, lummiga och i skiftande gröna nyanser.
– Vi klipper aldrig ner och tar inte bort ens vissna träd, säger
Birgitta. Vi bygger vidare och låter grönskan växa fritt.
Och det syns för i den pil som många skulle tagit ner för att
den såg tilltufsad ut, slingrar sig en frodig klätterhortensia. I
körsbärsträdet, som mest ger bär till fåglarna, klättrar humlen
på stammen och långt iväg i tujorna runt dammen har den vita
klematisen brett ut sig.
Effekten blir en dekorativ grönska med ett helt naturligt, mjukt
formspråk. Växtligheten är tät och frodig.
– Trädgårdens olika rum gör att jag kan strosa här i bara nattlinne utan att synas, trots att vi bor i villakvarter. Dessutom
förmedlar växtligheten lugn och ro. Vi stormtrivs och tillbringar
i stort sett all tid här ute under den varma årstiden.

”Invid dammen
äxter
trivs våtmarksv
som kabbeleka
och iris.”

Trädgårdens sittplatser är fyra till antalet och alla är placerade efter bästa väderförusättningarna och användningstillfälle.
Självklart finns en stor altan under tak, lite längre bort en mysig
paviljong med morgonsol och strax bredvid en utemöbelgrupp
på gräsmattan med en 3 meter hög tujahäck som fond. Alla med
plats för många sittande.
Men här finns också den mindre sittplatsen för två vid
dammen. Och här sitter paret gärna i
kvällssolen.
– Det är så rofyllt att höra
det porlande vattnet, njuta
av grönskan och ta ett
glas vin, säger Börje.

PORLANDE VATTEN.
Vattenfall och en återbrukad fontän adderar det lilla
extra till stämningen utomhus.
– Vattenfallet gjorde Börje när han byggde
dammen. Fontänen med lilla grodan är hemmagjord och består av slaggstenar från glastillverkningen
i Rejmyre plus en upp och nervänd vas, berättar Birgitta.

SAMVARO. – Vi har det så
underbart här ute. Tar gärna
ett glas vin på kvällen och njuter.

foto Birgitta Ekstedt

FÖLJER NATUREN. Många av träden i Birgittas och Börjes trädgård finns kvar
sedan huset byggdes.
– Blir träden fula låter vi en klätterväxt slingra sig upp runt stammen och
vidare, säger Birgitta. Vi klipper aldrig bort något utan låter allt vara kvar.

STÄMNINGSFULL. Nästan trollsk är Birgitta och Börje Ekstedts vackert belysta trädgård. Under årens lopp – drygt 50 vid det här laget – har paret skapat en lummig
oas med den rogivande dammen som centralt placerat smycke.
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UTELIV. Gräsmattan är som en golfgreen, inte en maskros så långt ögat når.
Och i rabatterna lyser ogräset med sin frånvaro.
– Sommartid tillbringar vi i stort sett all tid i trädgården.
			
Vi strosar och pysslar. Vi tycker om att ha 		
			
något att göra. Men vi passar också på
			
att bara sitta och ta en fika.

FÄRGSTÄMT. Blått är en genomgående accentfärg såväl på blommor
som på övriga inredningsdetaljer i trädgården.
Färgen bryter vacker mot grönskan utan att bli dominerande.
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Hemestra lokalt och gynna näringen i Skaraborg
Välkommen till våra favoritställen och ett annorlunda "sommarkryss". Vänd blad!
1. Nohrbergs Bageri & Konditori
FB: Nohrbergsbagerikonditori
2. Vilhelmsro Gårdscafé
www.vilhelmsrogard.se | FB: Vilhelmsro Gårdscafé | INSTA: Vilhelmsro
3. Restaurang Stampens kvarn
FB: Stampens Kvarn | INSTA: Stampenskvarn
4. Hajstorp Slusscafé & Vandrarhem
www.hajstorp.com | FB: Hajstorp
5. Herrtorps Qvarn,
www.herrtorpsqvarn.se | FB: Herrtorps Qvarn,
6. Bagare Brage
FB: Bagarebragetibro
7. Simsjögården
FB: Simsjögården
8. Café Visthuset
www. www.cafevisthuset.se | FB: Café Visthuset
9. Turbinen & Kaffestugan
www.turbinentidaholm.se | FB: Turbinen Tidaholm
21 22
10. Cesarstugan
www.cesarstugan.se | FB: cesarstugan
11. Formcraft
www.formcraft.se
12. Elins Glasscafe
FB: Moster Elins glass
13. Trädhushotell Islanna
www.islanna.com
14. Restaurang Kajutan
www.restaurang kajutan
15. Wentzels by Mimmi
FB: Wentzels by Mimmi
16. Basta Kvarnkafé
FB: Basta Kvarnkafé
17. Bruksgården i Sätra
FB: Bruksgården
18. Tiveds Kafferosteri & Café
FB: Tivedskafferosteri | INSTA: Tivedskafferosteri
19. Skomakarn's Karlsborg
www.skomakarns.net | FB: Skomakarn's
20. Hjulets Cafe Kinnekulle / Kinnekulle Catering
www.kinnekullecatering.se | FB: Hjulets Cafe Kinnekulle
14
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21. Närebo Gårdbutik & Restaurang, Konferens & Gårdshotell
www.narebo.se | FB: Närebo – Gårdsbutik
22. Konditori Garströms
FB: Garströms Konditori
23. Mössebergsgårdens Café
FB: Mössebergsgården
24. Handelsboden Njuta i Hjo

14 29
4

www.handelsbodennjuta.se | FB: Handelsboden Njuta i Hjo
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25. Qvarnegården
FB: Qvarnegården | INSTA: Qvarnegarden
26. Österbergs Konditori
FB: Österbergs Konditori
27. Ålleberg Café & Restaurang
FB: allebergcaferestaurang | INSTA: allebergcaferestaurang1
28. Mellomgårdens Café och Gårdsbutik
www. mellomgarden.nu | FB: Mellomgårdens Café och Gårdsbutik
29. Cafe Baltzar von Platen
FB: Cafe Baltzar von Platen
30. Lundstedts Konditori
FB: Lundstedts Konditori
31. Cafe Åsle Tå
www.caféasleta.se | FB: cafeasleta | INSTA: Cafeasleta
32. JussiyCake
FB: Jussiycake
33. Klåvasten
FB: Pensionat Klåvasten
34. STF Tivedstorp, Café, Vandrarhem och Restaurang
FB: Tivedstorp
35. Hembageriet Töreboda
www. hembageriet.se | FB: hembageriet.toreboda
36. Sägnernas Hus Glamping
www. sagnernashus.se
37. Systrarnas Konditori
www.systrarnaskonditori.nu
38. Löfwings Ateljè och Krog
www.lofwings.se | FB: Löfwings Ateljé och Krog
39. Granvik Event
www. granvik.se | FB: Granvik Event
40. Guldkantens Cafe & Catering
FB: Guldkantens Cafe & Catering
www.gardochvilla.se
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Här börjar du sommarkryssa våra favoritställen i länet.
Det är dags att besöka ALLA i sommar.
Sätt ett kryss i rutan. x
Hur många hinner du med i sommar?
Missa INTE tävlingen, vinn fina priser.

juni 2020
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OSTBUTIK • OSTLAGER • RESTAURANG • PRESENTBUTIK

EN OSTUPPLEVELSE
VÄRD EN OMVÄG

Enkelt att koppla
Garden Plug & Play från LightsOn
Ett flexibelt och prisvärt 12-voltsystem (trygg svagström) för din trädgård. Du kan själv enkelt installerar och
senare bygga vidare upp till 70 meter, om du vill. Lamporna har varmt ljus och skandinavisk design,
anpassade för vårt klimat här uppe i norr.

OSTPARADISET I FALKÖPING

w w w.f a lbygd ens osteri a.s e

Läs mer på Borgunda.se eller kontakta din säljare för mer information.

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

Last & Gräv

NYTT ENSKILT
AVLOPP?
0500-48 40 55

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

n
Anlita e d
a
r
e
etabl nell
io
professIRMA
F
BYGG

GÄRE BYGG takbyte?
ller
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Nytt kök, ba rum e
nya fönster?
,
d
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n
g
g
y
b
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/
Om
spabad?
Drömmar om ett

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

Tel. 0500-471100

EVERTSSONS
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UTOMHUSBELYSNING
KOPPLA SJÄLV MED
12-VOLT SYSTEM
www.gardochvilla.se
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Genom sitt skapande
klarar hon vardagen

juni 2020

”Fluid
painting
är också
roligt”

Skapandet är en central del i Carola Markströms liv. – Jag skulle inte klara vardagen annars, säger hon.
Det är mitt sätt att få energi men också mitt sätt att koppla av när ingenting annat hjälper.

C

arola har en multidiagnos och
en ständig värk som tröttar
henne oerhört.
– Jag får hushålla med min energi. Varje sak jag företar mig
får jag betala fysiskt för och efteråt måste
jag sova massor.
Det har gjort att hon noggrant väljer vad
hon ska lägga sin energi på och hon väljer
enligt en bevara-sin-energi-skala.
– Det finns energislukande måsten jag
absolut inte kan låta bli att genomföra. Som
ett läkarbesök exempelvis. Jag måste gå
dit även om det pris jag fysiskt betalar är
högt. Men andra måsten struntar jag i. Som
städning exempelvis.
Vilket kan tyckas ganska enkelt att avstå
från. Betydligt svårare är att låta bli att umgås och träffa människor så ofta som Carola
egentligen vill göra.
– Jag är en mycket social person och har
alltid varit det. Har många vänner och
också varit politiskt aktiv. Men sen jag blev
sjuk orkar jag inte delta på samma sätt som

text Marie Pallhed | foto Lotta Silfverbrand

AV VINYL. Mönstret är utskuret i småbitar som Carola
satt samman och komponerat läckert på väggen.

tidigare. Det känns inget vidare att avstå,
men jag måste. Det är helt enkelt inte värt
den ofantliga trötthet som drabbar mig
efteråt.
Det hon mår bäst av är aktiviteter som ger
energi också. Inte bara tar den.
– Jag älskar att vara med mina barnbarn,
jag älskar en tjejmiddag med några väldigt
nära vänner och jag älskar att skapa. Visst
måste jag sova massor efteråt. Men jag har
också på något plan blivit påfylld.
Skapandet är inget nytt för Carola. Hon

har alltid hållit på och är utbildad grafiker.
– Jag har hållit på med decoupage ganska
länge och har uppemot 5000 olika servettmotiv hemma. Trodde länge att jag inte var
konstnärlig eftersom jag inte kunde rita i
skolan. Men med hjälp av servetterna kan
jag skapa nya mönster.
Som en natt i början av hennes och sambons relation när hon hade för ont för att
sova. Medan han sov började hon lite försiktigt med några mönster på en liten del
av väggen i hans hus och kom in i någon
slags trans.
– På natten var väggen färdig och jag
tänkte: Vad har jag gjort? Vi har ju inte alls
samma smak. Men vi är gifta idag och väggen finns fortfarande kvar som ett minne.
Carola skär också mönster i vinyl som
är applicerbara på kläder, kuddar och på
inredningsaccenter och glas exempelvis.
– Någon gång i veckan brukar vi samlas ett
gäng i min ateljé för att skapa tillsammans.
Vi inspirerar varandra och energinivån är
så givande.

MONOGRAM. – Jag älskar att bädda och våra
initialer bildar kuddarnas mönster tillsammans
med bröllopsdatumet. Skapar mönster i ett dataprogram, skär ut det i vinyl och värmer fast i en
värmepress.

BERÖRANDE. – Gjorde mönstret med Josefin
Nilsson och texten ”Älska mig för den jag är” för ett
tag sedan. Skapade också några väskor på samma
tema som vänner köpte genom att betala till
kvinnojouren

LYKTOR. Ljuslyktor som fått vintagekänsla genom
krackeleringsfärg.– Ljuset lyser så vackert genom
servetten som också får en vacker krackelerad yta.

VILSAMT. Carolas hem är inrett i dova, mjuka toner
som gammelrosa, lila och varmgrått. – Jag är lite
rädd för färg men de här trivs jag i, säger hon där
hon myser i soffan med Ängla och Tyson.

Så även om hon energimässigt efteråt
får betala för skratten och gemenskapen
ger samvaron och kreativiteten så mycket
tillbaka.
– Pysslandet hjälper mig att klara av att
leva med min sjukdom, avslutar Carola
Markström.

VÄNNER & FAMILJ. På förstukvistens soffa finns
kuddarna med texten som visar vad Carola finner
viktigast i livet. – Min familj och mina vänner betyder allt för mig. Att vara med dem ger mig energi.

Carola Markström

TÅLIGA. Kaffemuggar med decoupage i aningen
romantisk vintagestil. – Jag har använt ett diskmaskinssäkert lim till dessa kaffemuggar, säger Carola.

<< KREATIVITET. I ateljén hämtar Carola kraft.
– Då kommer jag bort en stund från smärta
och trötthet.

FINT. Genom decoupage kreerar man sitt eget
mönster av en bild som redan finns. – Man klipper
ut servettmönstret och limmar fast det tunnaste
mönsterskiktet efter eget huvud. Som jag gjort
med rosorna. lite lyxigt med aningen fransk
boudoirkänsla.

www.gardochvilla.se

Ålder: 47 år.
Familj: Gift med Anders, fem barn
på olika sätt, två barnbarn.
Bor: I villa.
Jobb: Kan inte ha ett vanligt jobb.
Är multisjuk i fibromyalgi, migrän,
diskbråck, artros, restless legs.
denlillarodastugan.se
Livsstil: Fokus på att vila så jag
orkar leva. Viktigt med energipåfyllnad och glädje.
Kreativt tänk: Kommer in i en annan
värld när jag skapar.
Mår så mycket bättre då. Motar
depressionen som kommer av
att vara sjuk.
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Vi skapar
bättre villkor för
villaägandet!
Hyr
släpkärra
gratis!

Gård &Villa

sLÄTTe -eKeDÀLs soLsKYDD

Din lokala elinstallatör

www.slatteekedalssolskydd.se

Vi säljer, kopplar in och har allt
ni behöver för ert SPABAD

TÖreBoDa - MarIesTaD

0501 400 22

MarKIser, sCreen, PersIenner
rULL-, LaMeLL-, PLIssÉ/DUeTTGarDIner

Colorama

aLLTID FrIa HeMBesÖK
aLLTID oFFerT DIreKT

Lindhagsgatan 1

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

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

LBN Elektriska
slätte ekedals solskydd
stockholmsvägen 45
542 33 Mariestad

Benny Johansson
0511-57090
Per Korsell
0709-129898

info@slatteekedalssolskydd.se

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

VI BORRAR FÖR
VÄRME OCH VATTEN
Utför även horisontell borrning,
mark-, rivnings- och flisarbeten

• Utsällning i Lundsbrunn
• Alla typer av elarbeten stort som smått
• Vi finns givetvis på facebook & instagram

Varmt
välkommen!
Boka kärra
online
här!

Anlita alltid en certifierad

MÖT soMMaren MeD
nYTT soLsKYDD

NY

STATIONSVÄRD
I LIDKÖPING

juni 2020

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage

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

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

”

Utställning
av containers

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

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

VI HAR ÖPPET HELA

SOMMAREN!
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
• AC-service

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt
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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

23

E

ET

• O U T L E T • OU

TL

SNOW KONTINENTALSÄNG INKL HUVUDGAVEL,
BÄDDMADRASS & BEN

TL

6990:-

U

LEONE bord
aluminium/noonwood
200x100 cm inkl 6 stapelstolar

O

O
T•

Besök vår
outlet på
värdshusgatan

• O UTLET
•

7990:- LAGERVARA

T•

LET

LEONE SOFFGRUPP
2H2 INKL BORD.
SVART ELLER VIT ALUMINIUM

TLET • OUTLE

UT

9.490:- LAGERVARA

T

U
•O

O

ASHFIELD 2H2 INKL
BORD & dynor

U T L E T • O UT
LE

PLANERA DIN "HEMESTER"
BÅDE UTE & INNE

DELIA DIVANSOFFA
I SVART ALUMINIUM
INKL DYNOR

5490:- LAGERVARA
PRESLY DIVANSOFFA VÄNDBAR. TYG ASTON

6995:- LAGERVARA

mmen till Rixners Möbler i Tibro.
tar du alla möbler du behöver till ditt
ån välkända leverantörer.
7.990:-

PRIS FRÅN
LAGERVARA
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Sveriges möbelcentrum
Sveriges möbelcentrum
Mariestadsvägen 28
Tel:
0504-130
Tel: 0504-130 60 60
INREDNINGSHUSET
www.rixners.se
www.rixners.se
KAPLANSG. 32 MARIESJÖ SKÖVDE | Tel. 0500-41 19 00 | WWW.A-MOBLER.SE
ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18 | Lördag 10-15 | Söndag 11-16

ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18 | Lördag 10-15 | Söndag 11-16

