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Deras hus
suddar ut gränsen
mellan ute och inne
16-17

28-29

Så fixar du vårkänsla i
trädgården redan nu

Ingemars retrobussar får
folk att vända sig om

i samarbete med
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Är våren här eller
gäckar den oss än en gång?
TAGGA NER. Allt måste inte vara så perfekt.

ERNST MÅ-BRA-TIPS: Kör ner näsan i tulpaner, ta dig tid och njut av den naturliga doften.

Försonas med tanken
att det inte är perfekt
En enkel tulpanbukett med alla tulpaner i samma nyans eller en bukett i
blandade färger som verkligen syns? För Ernst Kirchsteiger är det som
att välja vilken mat han ska äta, ibland är han sugen på det ena,
ibland på det andra.
text Blomsterfrämjandet | foto Cecilia Möller Kirchsteiger

F

Han menar att det inte måste vara en
exakt jämn spridning av tulpanernas färger
i buketten för att man ska känna sig nöjd.
-Det kan också vara lite härligt avantgarde. Stoppa ner och så blev det så här, lite
estetiskt nonchalant och inte så nervöst.
Buketten måste inte vara perfekt, den är fin
nog ändå.
Ernst jämför med trädgården som han
beskriver som en estetisk fristad. Blommor
fungerar för det allra mesta fint tillsammans. Och om de inte gör det, ja, då
blommar de en begränsad tid och sedan
kommer något annat.
– Det är viktigt att försonas med tanken att
allt inte måste vara så perfekt. Blombuket-

ter följer ju med oss hela livet. Från att vi
föds med den lilla mamma/baby buketten,
till studentfirande, födelsedagar, giftermål,
krya-på-dig och slutligen, begravningen.
Blommor betyder oerhört mycket för oss
rent mänskligt. Släpp tanken på
att det måste vara perfekt.

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.
Redaktör
Marie Pallhed
marie@gardochvilla.se

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
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tar digitala möten lika lång tid som de
fysiska mötena innan pandemin. Minus
den fysiska restiden naturligtvis.
Människans behov av delaktighet
och samhörighet gör sig påmind. En
drivkraft omöjlig att stoppa, ett behov
värt att vårda.
Något att minnas i dessa tider av avskildhet, att efter regn kommer sol och
efter vinter vår. Att trots att vaccineringen är lika nyckfull som våren är det
dags att fokusera på snödroppen och
inte snöfallet.
Ett vårtecken jag fokuserar på är
grupper med cyklister. Tjattrande som

fågelsträck hörs de lång väg. I sanning
ett vårtecken att se fram emot och ett
vårtecken som jag ser fram mot att
delta högst fysiskt i.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna Skaraborg

FÄRG. För det mesta väljer Ernst buketter i blandade
färger, men här har han valt en bukett med bara
orange.

ör mig är det en humörsfråga.
Vanlig enkel husmanskost, som
stuvade makaroner, passar vissa
dagar, andra dagar vill jag ha
massor av smak. Det är likadant
med tulpaner säger Ernst Kirchsteiger.
Han påpekar att rent generellt smyger sig
en enfärgad bukett lättare in i inredningen,
och blir som en lätt smekning. En blandad
bukett ställer oftast högre krav på uppmärksamhet.
– Olika färger förstärker varandra och buketten blir mer komplex. Ungefär som i en
orkester, där olika instrument samverkar.
Jag tycker egentligen att blandade buketter
är mer spännande, fortsätter Ernst.

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

I

vinter har jag, som många andra,
inte bara jobbat hemma utan
också tränat hemma. Cykeln
uppsatt i en trainer. Uppkopplad till internet har jag suttit i
garaget och trampat tillsammans med
andra.
Även om man inte träffar någon av
dem man tränar ihop med så känner
man en förvånansvärt stor samhörighet och delaktighet. Samma är det att
jobba hemma. Alla digitala möten.
Före pandemin pratades det om digitala möten som tidseffektiva. Sådana var
det länge sedan jag hade. Nuförtiden

Skövdes starkaste köksteam

”Vi ritar köket
som uppfyller
dina drömmar och
matchar din budget”.

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

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

HTH Köksforum Skövde • Södra Metallvägen 2 • 541 39 Skövde • Tel. 0500 48 58 44 • hth.se
Öppet tider: Måndag - fredag 10-18 • lördag 10-15

Vi finns även på
www.gardochvilla.se
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KAMPANJ PÅ
TAK- OCH VÄGGPLÅT
Måttkapad plåt på en vecka!
BPD 18 är en av vår mest klassiska plåtprofil med stor
täckbredd för både tak och vägg.
BPE 18 är vår storsäljande klassiker
med träpanelform till väggen.
• svart, mörkröd, tegelröd
• P30, 0,5 mm

7990/m

2

(63,90 exkl. moms)

• täckbredd 108 cm
• snabb leverans

BPD

18

• frakt tillkommer vid leverans

BPD

18

BPE

18
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SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD
TÖREBODA - MARIESTAD

0501 400 22

www.slatteekedalssolskydd.se

MÖT VÅREN MED
NYTT SOLSKYDD
MARKISER, SCREEN, PERSIENNER
RULL-, LAMELL-, PLISSÉ/DUETTGARDINER
ALLTID FRIA HEMBESÖK
ALLTID OFFERT DIREKT

• valfria längder upp till 9 m.
• 30-års garanti

Gård &Villa

• ställkostnad tillkommer på
order under 100 m2
Se våra övriga plåtprofiler och
tillbehör till ditt hus eller ekonomibyggnad på www.borga.se

Tel. 0511-34 77 11 | www.borga.se
Kampanjstart den 26 februari

Slätte Ekedals Solskydd
Stockholmsvägen 45
542 33 Mariestad

info@slatteekedalssolskydd.se

VÅRKÄNSLOR?
Hög tid att tänka sommardäck!
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.

Känn glädje och stolthet när du tittar på din
uteplats med marksten från Borgunda
Vi lagerhåller ett av marknadens bredaste sortiment av marksten, plattor och mursten.
Passform, slitstyrka och frostbeständighet är självklara egenskaper hos produkterna.

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

Men vi vill att de ska leva upp till än mer.

• Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen

Liksom att produkterna talar till ditt förnuft samtidigt som de är vackra att se på.

• Däckhotell och däckservice

Att du känner glädje och stolthet när du tittar på din uteplats eller mur är minst lika viktigt för oss.

Mer information om mark och mursten hittar du på borgunda.se

• AC-service

Servicevägen 5, 541 41 Skövde • Tel 0500-414 414
kundservice@skovdebilringar.se
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Aktuellt
till trädgården

2021!

Folkpool har länge vetat att pool på tomten är en
smart investering. Nu visar en undersökning från
Booli att en pool inte bara höjer livskvaliteten, den
ökar också värdet på huset med flera hundra tusen!

Nyhet! Terrassvärmaren HeatUp från Eva Solo i
en diskret vägghängd modell som effektivt höjer
värmen på bara några sekunder. Terassvärmaren
tål alla typer av väder och kan hänga ute året runt.
Cirkapris 6000 kr.

Hur härligt är det inte att byta om utomhus!
Vikväggen är målad i nya Alcro Bestå Utsikt som
är en tålig färg för sådant som står utomhus.
Kulören heter Fjärilslarv 707.
Cirkapris 300 kr/ 0,75 l.

Ny färg på utemöblerna gör inte bara dem och trädgårdsmiljön vackrare, möblerna står även emot smuts
och slitage bättre. Planteringsbordet på hjul är målat
med Perfekt Fönster & Snickeri Plus från Beckers i
kulören Passion 866. Cirkapris 300 kr/0,75 l.

Nyhet! Ett insektshotell eller kanske en regnmätare
på skaft? GARDENA ClickUp! är ett trädgårdsdesignsystem med flera tillbehör som fästs på ett skaft av
lärkträ med en robust spets i rostfritt stål.
Cirkapris 500 kr.

Krukan från Orthex är tillverkad i 100 % återvunnen
plast. Tack vare långtidsbevattningen får växterna
en jämn vattentillförsel, vilket gör att de utvecklas
och trivs bättre. Krukan finns i svart och vitt samt i
flera olika storlekar. Cirkapris från 50 kr

En grön kulör kan aldrig bli fel mot grönska, det är
helt enkelt en oslagbar kombination. Med Beckers
nya Perfekt Fönster & Snickeri Plus blir slutresultatet
en vacker, halvblank yta som är tålig och har utmärkt
kulörhållning. Spaljén är målad i Myntablad 087.
Cirkapris 300 kr/0,75 l.

Nu lanserar Alcro den nya fasadfärgen Bestå Briljant.
En fyllig fasadfärg av högsta kvalitet som gör att ditt hus ser nymålat ut i många år.
Färgen är speciellt framtagen för att klara av vårt nordiska klimat
och är dessutom Svanenmärkt. Cirkapris 3 280 kr/10 l.

Gardenas nya Pumpspruta passar perfekt för att spreja växter med. Pumpsprutan har ett
högkvalitativt munstycke i mässing som kan justeras från hel stråle till vattendimma.
Ytterligare en smart funktion är att den kan fyllas på från sidan. Cirkapris 100 kr
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1200

Välkommen till
m²
aV Vår- och påskinspirerat
blomsterland

-TêTe

TêTe-à

15:-

från

Pensé
6-pack

Påskliljor
10-pack

15:-

från

Pensé från

49:- 12:-

/st

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

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

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

Lev livet
oftare

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

Folkpool Lidköping
Skogsvaktarevägen 13

Vågar du sticka ut?
Då är IRON ett märke för dig!

Behöver du ett
extra rum?

Vill du inte
spika i golv och tak?
Öppettider
Måndag-Fredag 10 - 18
lÖrdag 10 - 13

• Snabb montering!
• Patenterad lösning!
• Snabb leverans!

VallaVägen 4 | tel 0705-181880

www.maRINseRVIceskaRabORg.se
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TM
Innervägg

Läs mer och beställ:
www.tibromobelindustri.com

Fabriksgatan 7, Tibro
Tel: 0504-150 50

. . . 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

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
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VI HAR VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA BEHOV!
Ger både värme och kyla. Modeller som passar
från uterummet och till större villan.

HERO
Luftvärmepumpen som dominerar värme
och kyla och är här för att styra komforten
i ditt hem efter dina behov.

Spara minst

30%

Ren kärlek för
din träfasad

NINJA

på Wood Texfasadfärg samt Pro
Finish-penslar*

En skandinavisk NINJA speciellt
anpassad efter vårt klimat som ger
stor värme i liten förpackning.

Du behöver inte välja mellan miljö och hållbarhet.
Flügger Wood Tex är en svanenmärkt fasadserie som
hjälper dig att ta hand om din träfasad år efter år.
OBS!
Vi har stängt
långfredagen,
påskdagen och
annandag
påsk

*Spara minst 30% på Wood Tex-fasadfärg samt Pro Finish-penslar.
Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och gäller 25/3-8/4 2021.
Reservation för tryckfel och slutförsäljning.

SOLID
En kompakt luftvärmepump som är perfekt
för villan, sommarstugan eller garaget.

Följ oss också på

LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR
FRÅN 18 495 KR

Priser gäller standardinstallation inkl. ROT.

Bli medlem
i vår kundklubb
- du får alltid cashback på dina köp.

Förrådsgatan 45
542 35 MARIESTAD
0501-716 60
www.bad-varme.se

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

altan, balkong eller uteplats!

V å r k a m p a n j
Vi har
mattor till
din altan,
er
balkong ell
!
ts
utepla

Vi lagerhåller:
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Antracit

Erbjudandet gäller endast vävda
altanmattor/beställningsvaror
(ej lagervaror).

Mellanantracit

Grå

jubelsgolv.se
Lidköping, Skaragatan
68 | Tel 0510-603 05
Öppet: mån–fre 9–18, lör 10–13

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
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www.jubels–golv.se
www.gardochvilla.se

UNDERHÅLLSFRITT. Till fasadmaterial valdes
underhållsfri cederträ - och glaspartier.

Byggde sitt eget
drömhus
En vildvuxen tomt med bra läge intill vattnet och en idé
om det perfekta huset. Det var utgångsläget för
Peter och Marianne Larm. Nu står huset där
och de är helnöjda med resultatet.

»

text och foto Ulf Nilsson

UTSIKT. Från ”porslinsfåtöljen” är det fri sikt ut över
sundet och båttrafiken där - precis som Peter ville
ha det.

EGENDESIGNAD. Köket med sin
köksö designades efter de lampor
som Marianne valt - och som var
för stora. Det löste sig ändå.

GLASHUS. – Tanken från
början var att man skulle
kunna se rakt igenom huset,
ut mot vattnet, berättar Peter
och Marianne Larm.

VY. Med drygt tre meter upp till tak och fönster hela vägen upp är närvarokänslan total i kök/matplats-avdelningen total. Precis som det var tänkt.

M

ålet var att få huset inflyttningsklart tolv månader
efter byggstarten.
– Och det klarade vi,
berättar Peter.
Så är han också en erfaren byggare,
närmare bestämt VD och arbetschef på
byggbolaget Novab. Ändå var hans eget
projekt lite utöver det vanliga eftersom det
startade ifrån i princip läget och en idé hur
det skulle gestaltas.
– Det fanns en gammal sommarstuga på
tomten, men allt var så vildvuxet att vi fick
börja med att avverka över hundra träd.
Och sedan anlägga en ny väg fram till det
blivande huset.
Det göts en rejäl bottenplatta, för idén
var att sudda ut gränserna mellan ute och
inne. Bottenvåningens golv i italiensk sten
förlängdes och fortsätter därför ända ut på
terrass och entrélandning. Fasaden ut mot
Brommösundet är helt i glas. Öppningsbar
förstås.
– Vår dotter kom med grundidén till huset
och sedan ritades det i samarbete med
arkitekten Sten Jansson. Tyvärr avled han
innan han hann se det färdiga resultatet,
säger Marianne.
Det är hon som svarat för design och materialval inomhus. Det blev mycket grått och
naturmaterial.
12

CHARM. Flera av dörrarna i huset har material från
en gammal lada.

– Vitt hade inte fungerat eftersom vi har så
stora ljusinsläpp.
Peter svarade för snickerierna - trästommen och fasaden i cederträ.
– Vi hade förstås fackmän till plattsättning,
el, ventilation, VA, målning och liknande,
men allt annat har vi gjort själva.
Inomhusklimatet sköter bergvärme via vattenburen golvvärme. Och så bidrar solen
via de stora glaspartierna från Schüco som
visat sig stå bra emot både stormar och
kyla.
Sommartid då?
– Vi har AC, men har aldrig behövt
www.gardochvilla.se

använda den, inte ens den heta sommaren
2018. Vi öppnar upp glaspartierna och
sedan bidrar lövverket i de stora ekarna till
svalkande skugga under sommarhalvåret,
berättar Marianne.
Köksön är hennes design, färgmässigt anpassad efter den armatur hon hade beställt
- och som inte gick att använda.
– För när lamporna väl levererades var de
mycket större än väntat, skrattar Peter.
På övervåningen var det planerat sovrum,
badrum, kontor och gästrum.
– Fast våra döttrar propsade på varsitt
gästrum och då fick kontoret inte plats där.
Det delar nu utrymme med Mariannes walk
in closet istället.
Trappan upp till övervåningen är byggd av
drivved, för Marianne gillar det naturliga
och recycling. Ett par skjutdörrar har i samma anda fått virke från en gammal lada.
Äkta patina!
Men dörrarna till gästrummen är i glas.
För att hålla koll på gästerna?
– Nej, för ljusgenomsläpp. När de stängs
kan de göras ogenomskinliga.
En annan lite udda detalj är toan på övervåningen. Där sitter man på sin tron och har
fri utsikt över trafiken på sundet.
– Det var Peters idé, betonar Marianne.
Duschkabinen har däremot väggar av
insynsskyddat sotat glas, för Marianne

DRÖMHUS. – Vårt nya hus blev precis som vi tänkt
oss, konstaterar Peter och Marianne Larm.
Men så startade de också från scratch . . .

Från sängen i sovrummet har Peter och Marianne utsikt över sundet - ända bort till sitt sommarhus på
andra sidan.

tyckte det fick vara någon måtta på insynen
utifrån . . .
Men från sängen har de fri utsikt över
sundet, ända över till sin sommarstuga på
Brommö, tvärs över sundet.
Lagom till midsommar 2018 var huset
slutligen inflyttningsklart och då trodde
makarna Larm att de kunde pusta ut. Men
sedan brann Laxhall, restaurangen/rökeriet

de köpt, ned. Så det var bara att ta nya tag.
– Men det var inget problem. Jag var redan
inne i ett flow och bara fortsatte, säger
Marianne.
Ett besök på Laxhall ger därför idag en
hum om hur deras bostad ser ut - och i
restaurangens matsal hänger nu de stora
lampor som Marianne beställde till
sin köksö . . .
www.gardochvilla.se

INNE & UTE. Det italienska stengolvet fortsätter ut
på altanen, så öppnar man glasdörrarna suddas
känslan av ute och inne bort - precis som det
var tänkt.
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VAD ÄR DIN
FASTIGHET VÄRD IDAG?
Nu i vårtider jobbar vi intensivt med
värderingar av fastigheter runt om i Skaraborg.
Med vår goda lokalkännedom och breda erfarenhet av
fastigheter på landsbygden har vi koll på
värdet på just din fastighet.

Kontakta oss på
Egendomsmäklarna din
gårdsmäklare i Skaraborg.

Pris fr.o.m

Magnus Conradsson
magnus@egendomsmaklarna.se
0706122252

för normalvilla
170 kvm tak

Renovering och inredning av kök
Måttanpassade kök eller
bara luckbyte:

Mariestad

• 30 % ROT-avdrag på arbetet
• 20 % rabatt på Cylinda vitvaror
• 10 % rabatt på Intra diskbänkar/hoar
• Nu även stänkpanel istället för kakel

Butikens öppettideR:

måndag, tisdag och torsdag kl. 16-18

Lugnås

Götene

E20

Björsätersvägen 1
542 74 Mariestad
Tel. 0501-40074, 0707-616 609

www.mariestadskok.se

vi kan allt om byggnationer i trä
men är specialister på takstolar

5000:-

Mer livslängd för taket och fasaden, att
det blir rent och snyggt får ni på köpet!
Taket är husets sköld mot vädrets makter. Det skyddar
ditt hus från nederbörd år efter år. Därför är det av
yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxter
som mossa, alger och lav på taket påverkar inte bara
takets utseende, utan även dess skick och värde. Med
LA Takvård Komplett Service förlänger du enkelt takets
livslängd och säkrar husets skick.

saxtakstol

1. Kostnadsfri offert

Vi kommer hem till dig, ser över och mäter
ditt tak. Offert lämnas direkt till dig på plats.

PulPet-takstol

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

14

Mossa och grövre påväxt avlägsnas med
en förbehandling. Vi skrapar bort mossan
med hjälp av verktyg som är skonsamma
mot taken, mossan blåser vi sedan ner
med lövblås. Vi tömmer hängrännor och
byter eventuellt trasiga takpannor.

3. Takbehandling

För att nollställa taket från påväxt görs en
behandling med LA Takvårds egna medel som
läggs på med lågt tryck. Medlet neutraliserar
påväxten och nollställer taket från organismer.
Tiden i kombination med regn renar nu taket
som blir allt renare ju längre tiden går. Processen kan ta upp till två år beroende på graden
påväxt.

4. Städning

När vi är klara med behandlingen städar vi
upp efter oss och tar med oss mossan.

Fackverkstakstol

ramverkstakstol

Vi rengör även
fasader!

Det enda du behöver göra är att kontakta oss för
kostnadsfri besiktning och offert.
LA Takvård Komplett Service tar hand om resten!

2. Förbehandling

a-takstol

Vi gör rent för hand,
inga höga tryck eller
vatten används vid
borttagning av
mossa!

mansard-takstol

www.midskog.se

www.gardochvilla.se

LA Takvård
Skaraborg
072-188 90 60
0500-88 02 69
www.gardochvilla.se
alf.andersson@takvard.se
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Ta kommandot över våren
Vi befinner oss just nu i längtans tid. Så snart det blir ljusare vill man bara ha
mer av sol och spirande grönska. Fast det brukar kunna dröja och då är det
underbart att själv kunna bestämma lite över våren. Och plantera vårkänslor.

A

text Marie Pallhed | foto Ulrica Otterling

lla som vill snabba på våren
kan köpa sig vårkänslor i
form av pärlhyacinter eller
påskliljor i kruka, säger
Annika Christensen som
tillsammans med Ulrica Otterling skrivit
boken ”Trädgård i kruka”, Norstedts förlag.
– Något så enkelt som några blommor i
kruka utomhus kan faktiskt göra att vardagen känns gladare.
Först ut är lökväxterna men det dröjer inte länge förrän de får sällskap av
penséer, primula och andra ettåringar och
perenner som tål en frostknäpp.
– Det är härligt att stå i trädgårdsbutiken
och fundera på vilka växter man vill ha,
vilka växter som passar ihop och hur de
går att kombinera. Men det kan vara svårt
också. Ibland finns det nästan för många
färgkombinationer på blommor. Eller också
finns inte just den växt man letar efter.
För att inte fastna i sökandet är det bra att
ha några strategier kring komposition och
färg att plocka fram.
– Första valet står mellan många av en sort
eller många olika sorters växter tillsammans. Man behöver också bestämma om
växterna ska samplanteras i en större
Ta hjälp av färgcirkeln
Färger i varm eller kall färgskala. Den blålila färgen
på penséerna och den rödlila färgen på ranunklerna
tillhör båda de kalla färgerna i färgcirkeln.

Färger som angränsar till varandra.
En färgstrategi i krukan kan vara att
välja färger som ligger intill varandra
i färgcirkeln, som gult, orange och rött.

16

gemensam kruka eller om de ska placeras i
flera olika mindre.
Många växter av samma sort och färg ger
tillsammans en riktig masseffekt.
– Det kan vara en stor rugge med snödroppar eller en mängd penséer som planteras
i en och samma lite större kruka. Arrangemanget blir ett riktigt blickfång samtidigt
som det är vilsamt för ögat.
En stor kruka fylld med olika växter ger
inte samma masseffekt utan är vacker på
ett annat sätt. Här kan man istället njuta av
färger nyanser strukturer och bladformer.
– Det fungerar väldigt bra att blanda lökar
och andra växter i samma kruka, trots
att lökar behöver mindre vatten än andra
växter. Eftersom lökarna blommar över
snabbare hinner skillnaderna i vattenbehov
aldrig bli något problem.
Detta innebär också att lökväxterna kan
behöva ersättas i samplanteringen när de
vissnat. Såvida inte övriga växter vuxit
till sig så pass att de brett ut sig över det
lediga utrymmet.
– Alternativet till samplantering är förstås
att växter får egna krukor och att krukorna
		placeras tillsammans.
”Om
du inte vet
komplementfärgen kollar du
på växten i
15 sekunder och
flyttar sedan
blicken till en vit
yta . Den färg
du då ser är
kontrastfärgen .”

BOKTIPS. – Vår bok
”Trädgård i kruka” är tänkt som
en kokbok med recept på olika kombinationer av
växter och krukor, säger Annika Christensen och
Ulrika Otterling som tillsammans skapat boken.
Annika bloggar också på naturligating.blogspot.com.

Färgstrategi för fin vårplantering

HARMONI. Den sammanhängande färgskalan
får hela arrangemanget att kännas harmoniskt.

Följ ett färgtema i krukan. Gör så här:
– Lär dig färgcirkeln – primärfärger gult,
rött och blått och de färger man får när man
blandar dessa tre färger två och två: orange,
violett och grönt.
– Kombinera färger som angränsar till
varandra i färgcirkeln. Exempel: Gult som går
över i orange och alltmer rött på ena sidan av
cirkeln och mot gulgrönt och grönt på den
andra.
– Kombinera växter utifrån varma och kalla
färger. Cirkelns ena del består av varma kulörer med gula inslag. Den andra är kall med
blå nyanser – från rött med blå inslag till grönt
med blått inslag.
– Kombinera komplementfärgerna dvs. de
färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln. De lyfter fram och förstärker varandra.
Komplementfärgen till gult är lila, till blått är
orange, till rött är grönt.
– Kombinera nyanser av samma färg. Tänk dig
färgen blandad med vitt till en ljusare nyans.
Eller svart för en mörkare. Exempel: Ljuslila
och mörklila.
– Kombinera nyanser av olika färger – olika
kulörer som blandats med lika mycket vitt eller svart, typ gammelrosa med gammelgrönt.
Eller babyrosa med babyblått.
– Ta hänsyn till omkringliggande färgfaktorer
exempelvis husvägg, plank, växter och övriga
nyanser som kommer att ingå i den totala
färgupplevelsen.

Snyggaste krukträdgården
får du så här

– Blanda storlekarna på krukorna.
– Blanda höjderna på krukorna – välj en kruka på
fot eller ge den en fot i form av en tegelsten.
– Variera krukornas placering. Låt några stå på ett
bord, en stol, en bänk, en pall, en låda.
– Placera krukorna vid entrén eller längs gången
mot den. Eller vid skönaste vårsoliga platsen.
– En bänk eller ett bord kan vara stommen i en
vårhörna. Eller en trappa eller hylla. Sen är det
bara att möblera med vårkrukorna.

”Den tidigaste våren kommer
i en kruka med färger som gult,
blått. rosa och lila efter
den svartvita vintern .”

Komplementfärger.
Kombinationen av
orangegula ranunkler
och blåvita penséer
med orange mitt
riktigt lyser. Det beror
på att färgersom ligger
mitt emot varandra i
färgcirkeln förstärker
varandra.

Nyanser av
samma färg.
Att samplantera
blommor i olika ljusa
och mörka nyanser
av samma färg är
både enkelt och
snyggt. Även bladfärger kan användas.
För att det inte ska bli
för enhetligt kan det
passa att bryta av
med lite vitt eller
grönt.

HELHET. Krukorna bidrar
till helheten lika väl som växterna.
Här går krukornas grå betong fint ihop
med de olika lila nyanserna på tulpaner
och penséer.

STOMME. Skapa en stomme för placeringen av vårväxterna. Variera krukstorlekar och höjd.
Plus ha en strategi för färgtemat.

FÄRGLÄNGTAN.
Det finns en
längtan efter glada
färger efter vintern,
därför får blommorna gärna lysa upp
som de blå pärlhyacinterna, de
lilablå penséerna
och de rosa ranunklerna i den
här krukan.
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Just nu!

20%
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på utvalda
markiser
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Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.
Vi köper stål och metallskrot, alltid till högsta
dagspris!
öppettider

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

”

Utställning
av containers

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.

Vi firar med unika Jubileumsdörrar och andra fina
erbjudanden till vansinnigt bra priser - ända fram till midsommar!
OBS! Endast i butiken, så långt lagret räcker

www.ivt.se

Vi hjälper dig med dina rörarbeten

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

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

FIRA 20-ÅRS-JUBILEUM MED OSS!

Välkommen till oss.

FALKÖPING SKÖVDE ULRICEHAMN
www.vastgotaror.se

telefonnummer:
0510-50150 • 0500-459800 • 0501-78700
0515-694600 • 0511-17611 • 0512-790700
www.solskyddat.se

Nu med egen webshop www.garderobspecialisten.com

Här hittar du Gård & Villa:s hantverkare! Vill du också synas så här?

0515-201260

Uno Hufvudsson, 0708-56 11 99 | Anette Sjöman, 0703-63 92 24 | uno@gardochvilla.se | nettan@gardochvilla.se

Problem med träd/buskar på tomten?
Kontakta mig Leffe Larsson
sms 070 98
25 748
Förrådsgatan
45
www.vd3l.se
542 35 MARIESTAD
0501-716 60
www.bad-varme.se

Tanka på GP samt
beställ din diesel och
smörjmedel.
Adblue

Din vvs leverantör i Mariestad
Vi löser
RUT & ROTavdraget!
Förrådsgatan 45, 542 35 MARIESTAD
0501-716 60 | www.bad-varme.se

VÄRMEPUMPAR

Vi gör din
vardag enklare!
VI HJÄLPER BÅDE
PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG.
RING OSS SÅ BERÄTTAR VI MER
OM VÅRA TJÄNSTER.

Skaraborg | tel: 0500-606 800

Vi fixar taket,marken och väggen
Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Aspelunds Tak
och Trädgård

Vi har 7 st gödseltrailer för utförandet av gödselkörning!

Timmersdala
070-538 33 63

PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg

• Spolning
• Filmning
• TorrSugning

Macken är utrustad med sedelautomat & automatiskt
betalsystem för bankkort och evt. egna kontokort.

Eget
Eget
Kort
Kort

• punkTlagning
• ConTaineruThyrning
• CiSTernkonTroll

• olJeaVSkilJare
• 5-årSbeSikTning
• gödSelTranSporTer

Vi hjälper dig ring: 0515-13846
Jour dygnet runt: 0479-140563
www.pr-slamsugning.se

Flera hundra profiler
Bröstlist, Foder, Golvlist, Fönsterunderstycke,
Lockläkt, Midjelist, Panel och Taklist

Erikssons
Snickeri & Inredning AB

Vi har golvläggare och är
certifierade för badrum

Totalentreprenad inom bygg!
OlOfsby sörgården 1
543 93 TIBRO | Tel:0504-300 50
Mail:kontakt@sorgardenshyvleri.se

Skövdevägen 44, Skultorp
tel. 0500-41 50 00 | mob. 0705- 62 56 40
mail. lasse@lidensberg.se
www.skovde.mobalpa.se

Tibro Färgekonomi AB
Telefon 0504 - 102 58
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Camilla fick tid
över och började med
hantverket makramé

DEKORATIVT. Camilla hittade
ett annorlunda sätt att inreda
med sina kristaller. Här har
hon använt en vacker torkad gren från naturen.

Hemarbete och inställda sociala events skapar mer tid hemma.
Och nu kommer handarbetsboomen.

Fakta makramé

Makramé är teknik där man med snören gör knopar
och flätningar i olika mönster och kombinationer. Makraméknytning var en vanlig sysselsättning bland sjömän
under 1800-talet. Bland annat tillverkas fransar i makramé.
Man kan även tillverka dekorativa föremål, som till
exempel korgar, väskor, band, handtag och smycken.
Källa: Wikipedia

I ROPET.
Dessa blomsteramplar är hett just nu.
Stilrent och dekorativt
och lätt att byta ut.

C

text och foto Anita Johansson

amilla Brewster arbetar som inköpare på hjälpmedelscentralen och uppmanades under november
2020 att fortsätta sitt arbete hemifrån. Följden blev
en mindre stressig tillvaro med mer egentid och mer
umgänge inom familjen.
– För mig blev det inga problem att arbeta hemifrån snarare
tvärtemot, berättar Camilla. Nu blev livspusslet lättare att få
ihop. Vi har fått mer tid för varandra i familjen och det har vi alla
uppskattat.
Den lösgjorda mertiden gjorde att Camilla hittade till handarbetet makramé, vilket är en knyt – och flätteknik där man
använder garn. Under 1970-talet hade makramé ett ordentligt
uppsving och idag 50 år senare är den tillbaka. Som i de populära blomsteramplarna exempelvis. Men att det var just makramé
som skulle fånga hennes intresse var inte självklart. – Det var en
ren slump att jag började, säger Camilla. Jag är intresserad av
mindfulnes och vackra kristaller Jag följer ett instagramkonto och fick inspiration att knyta in kristallerna i
vackra garnformationer. Det blev ett fint alternativ till

att endast låta stenarna ligga i en skål eller på hyllan.
Runt om i huset ser man Camillas dekorativa makramékonst
som för tillfället innehåller kristaller av olika slag.
Med makramé kan också man knyta och fläta så många fler
spännande inredningsdetaljer för hemmet. Materialet består av
snöre, garn, rep, tråd och en sax. Garnet kan exempelvis köpas
på stormarknader eller andra slöjdaffärer. Tekniken är relativt
enkel och instruktioner finns på Youtube, i böcker och på bloggar på Internet.
– Det här hade förmodligen aldrig hänt om det inte vore för
Coronan, säger Camilla. Jag har ingen fortsatt plan med mitt
skapande utan jag gör bara det som känns bra. Jag trivs med att
sitta i min lilla hörna och pyssla. Känner mig lugnare och det har
även min dotter uppmärksammat, summerar Camilla.

PYSSELHÖRNA. I ett hörn av rummet kopplar gärna Camilla av när hon knyter och flätar makramé. Här har hon använt ett naturfärgat bomullsgran.

EGENSKAPAT. Gör dina egna väggdekorationer med hjälp av knuten makramé. Välj garn efter eget tycke och smak.

VACKERT. Enkelt och billigt material är vad
som behövs för att skapa vackra ting.
Färgglada stenar på ett mässingsfat blir
ett vackert blickfång. Var och en av
dem har sin egen betydelse.

www.gardochvilla.se
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Kompletta lösningar

Boka ert tak redan nu!

i Skaraborg Ekonomisk förening
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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!
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För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

www.gardochvilla.se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

www.stjarnfonster.se

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!
SkåningS-åSaka gålStad 1 Skara I 0511-290 50 I tjtak.Se I info@tjtak.Se
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Sallader som är
mer än bara grönsallad
– Sallader är så härligt varierade, säger kocken Matt Wilkinson. Använd grönsaker, frukter, hela gryn, baljväxter,
fiskar, skaldjur eller köttslag. Inte bara salladsblad. Njut av hans perfekta sallader.
text Marie Pallhed | FOTO Jacqui Melville

GRILLADE PERSIKOR & KYCKLING MED RUCOLA & KASUNDI
4 port
6 kycklinglårfiléer
280 g naturell yoghurt
2 msk tomatkasundi (se recept här intill)
3 persikor
1 dl olivolja
en nypa marockansk krydda: ras el hanout
1 knippa rucola
Lägg kycklingen i en skål.
Blanda yoghurt och kasundi. Spara 2 msk
till senare. Blanda yoghurtblandningen
med kycklingen. Marinera täckt i kylskåpet, gärna över natten.
Minimum en timme. Hetta upp grillen.
Blanda persikoklyftorna med olivolja

och ras el hanout i en skål. Grilla dem
ca 1 min på varje sida, tills skalet börjar
spricka i kanten. Lägg tillbaka klyftorna
i skålen. Lägg en tallrik över. Grilla kycklingen på båda sidorna, totalt ca 7–10
min. Skär upp i ca 8 skivor vardera.
Blanda dem med persikoklyftorna.
Vänd ner rucolan. Lägg upp.
Ringla den sparade yoghurtblandningen över.
SOMMARLUNCH. Den här salladen står på egna
ben och tronar mitt på bordet. Äts tillsammans
med en bit lantbröd, gärna utomhus med
vänner eller familj.

BOKTIPS. Herr Wilkinsons
perfekta sallader.
Norstedts förlag.

Kycklingrester blir
kungligt god curryröra
- Ta en överbliven grillad kyckling, plocka
av köttet och hacka det grovt. Tillsätt
lite majonnäs för att binda ihop den och
lite madrascurrypasta av god kvalitet.
Vissa kanske skrattar åt det här, särskilt
en kockhjälte som jag inte ska nämna
vid namn, men det finns några riktigt bra
färdiga kryddpastor att köpa, så det är
vad jag skulle använda. Tillsätt kryddpasta efter behag, rör ner en näve fina
sultanrussin, rostade mandelspån och
rejält med hackad färsk koriander, så får
du en toppengod liten sallad. Man kan
skära upp och ugnssteka lite sötpotatis
eller pumpa och tillsätta det i rätten.
RESTMAT. - Grillad kyckling har så många
användningsområden, säger Matt.

SALLAD MED AVOKADO, SÖTPOTATIS & VALNÖT
4 port som förrätt
2 sötpotatisar à cirka 300–350 g,
skrubbade ej skalade
1 avokado, skivad
1 litet fänkålsstånd, utan mittstock,
tunt skivat
2 msk hackade valnötter
2 msk hackad saltgurka
1 stor näve mâchesallad
2 msk dill
1 msk slätbladig persilja
50 g pecorinoost eller hård,
saltad ricottaost
Dressing:
saften från 2 citroner
1 dl rapsolja
2 ½ msk valnötsolja
1 msk honung, uppvärmd
1 vitlöksklyfta, finhackad

Ugn 210 grader. Stick hål på
sötpotatisarna runtom.
Ugnsstek i 30–50 minuter.
Skala och skär i slantar.
Dressingen: Vispa ihop ingredienserna. Flingsalta.
Lägg upp sötpotatis och
avokado. Blanda fänkålen
med lite dressing. Lägg
den ovanpå. Tillsätt valnötter och saltgurka.
Ringla lite mer dressing
över. Blanda mâchesallad,
dill och persilja i en skål.
Blanda i lite dressing. Strö
dem över salladen. Finriv
pecorinoost över.
MAT-PRAT. Maten är bara ett
redskap för att njuta av
varandras sällskap.

FOSSIES POTATISSALLAD MED GRILLAD MAJS
4 port
1 kg fast potatis i stora tärningar
2 majskolvar
125 g majonnäs
1 krm chipotlechilipulver
1 msk inlagd jalapeñochili, hackad
3 salladslökar, hackade
1 knippa hakad koriander
saften från 1 lime
Koka potatistärningarna i 5–7 min.
Värm grillen. Rosta majskolvarna

15–20 min. Skär av majskornen.
Blanda majonnäs, chilipulver och
jalapeño i en liten skål.
Lägg potatis och majs i en bunke,
rör ner majonnäsblandningen.
Tillsätt resten av ingredienserna.
Krydda med flingsalt och
svartpeppar. Vänd runt allt.
TILL GRILLAT. Perfekt lunchsallad
eller som grilltillbehör. Testa att
strö bacon eller chorizo över.

Så här gör du Matts smaksättare tomatkasund
125 g hackad ingefära, 70 g vitlök, 20 g grön chilifrukt,
delad på längden, urkärnad 2, dl rapsolja, 1 msk gurkmeja
50 g spiskummin 1 tsk chilipulver, 3 burkar krossade tomater
à 400 g, 40 g (½ dl) havssalt, 3 dl äppelcidervinäger,
150 g (1 ¾ dl) muscovadosocker. Mixa ingefära, vitlök, chili.
Värm rapsoljan. Tillsätt gurkmeja, spiskummin, chilipulver.
Rosta kryddorna i 5 min. Rör ner ingefärsmassan. Fräs i 5 min.
Tillsätt krossade tomater, salt, vinäger och socker. Koka upp.
Låt sjuda 1–1 ½ tim. När oljan har flutit upp och röran ser
ut som en currygryta är den klar. Blir två 1-litersburkar.
KASUNDIRÖRA.
Häll upp i steriliserade glasburkar. Håller minst 1 år.

Sallad med nudlar, bondbönor och dressing
270 g nudlar, 2 ½ dl färska bondbönor, 2 ½ dl färska ärter,
2 msk rostade sesamfrön, 4 skivade salladslökar.
Dressing: Saften från 1 citron, 1 1⁄3 tsk risvinsvinäger, 4 msk
soja, 1 krossad vitlöksklyfta, 1 tsk chilipasta, 1 tsk flingsalt,
1½ dl rapsolja. Koka nudlarna. Kyl under kallt vatten. Koka
bondbönorna i 1–2 min. Kyl
under kallt vatten. Tryck ut
bönorna ur skalet. Koka ärtorna i 2–3 min. Lägg de avtorkade nudlarna i en skål.
Tillsätt ärter, bondbönor,
hälften av sesamfröna och
hälften av salladslöken.
Blanda till dressingen.
Ringla över nudlarna.
Strö resterande sesamfrön
och salladslök över.
UPPFRISKANDE. Perfekt lunchrätt,
nyttig, avskalad och mättande.
2-3 port.
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Ryobi

Varnhem (mot Broddetorp)
Hembesök vid behov.

Handverktyg & Trädgård

Vi finns på

Vill du veta möjligheterna med ditt kök?

Trädgårdsjord
från Weibulls 4 för

Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift
Markiser, persienner, rullgardiner, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

Trollhättan

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

Vara

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

Lidköping

Sockerbruksgatan 28
Tel: 0510 – 500 57 | E-post: lidkoping@solskyddsteknik.se

100:-

Vi har
även dressjord,
naturgödsel,
täckbark 3 för

100:-

För jordförbättring vid
vårbruk, höstgrävning och
plantering i trädgård,
köksland, växthus,
urnor, krukor och
balkonglådor.

109:-

1 kg
finns även i 3 kg
och 12 kg

Optimera Tibro | Tel 0504-12540

Vi hälsar både Privatkunder
och Proffs välkomna!

/ So fia

Falköping

Gräsfrö
från Weibulls
Ger en robust och slitstark
gräsmatta och etablerar sig
mycket snabbt. Sveriges mest
sålda gräsmattefröblandning.

Boka kostnadsfritt hembesök på 0705 - 08 13 26

he m b e s ö k

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

999:-

tisdag – fredag 9.00–18.00
eller enligt önskemål.

Med smart köksrenovering erbjuder vi dig ett nytt kök på
dina beﬁntliga stommar. Ditt kök får ett nytt utseende såväl
som nya moderna funktioner. Du sparar tid, pengar och slit!

Vi har butiker och montörer i:

Nytt batterisortiment
på både handverktyg och
trädgårdsmaskiner.
18V skruvdragare med väska

Öppet

EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!
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Hitta din närmaste butik och öppettider på

www.optimera.se

SNART ÄR VÅREN HÄR
OCH HÖG TID FÖR
DÄCKBYTE!
Vi på Bilvård i Timmersdala AB
erbjuder våra kunder däckhotell med
däckservice, däckförvaring
samt däckbyte.
Trött på att byta däck, ring!

0511 - 815 80

Däckbyte, förvaring och tvätt
500:-/säsong

Mariestad

Förrådsgatan 45
Tel: 0501-809850 | E-post: mariestad@solskyddsteknik.se

Bilvård i Timmersdala AB
Bäckedalsvägen 2
541 71 TIMMERSDALA
FB@Gulf Timmersdala

Tel. 0500-471100

www.gulfmacken.se

www.solskyddsteknik.se
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www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se
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Barndomsdrömmen som
blev sann

EPOK I GRAVEN.
Turistturerna med bussen
slutade 1976 som den
gulnade pappersalmanackan
vittnar om.

Uppväxten i ett bussgarage satte sin prägel och
födde en dröm om att en gång få äga en egen livs
levande buss. Hemma hos Ingemar finns idag inte
bara en utan två bussar.

S

om liten tillbringade Ingemar många timmar i Billinge
Trafiks bussgarage på Norrmalm Skövde. Där arbetade hans far som arbetsledare. Förr fanns en massa
små-linjer runt om i Skaraborg som sköttes av olika
bussbolag. Detta var långt före länstrafiken tog över.
– Jag har alltid tyckt det varit roligt med bussar, säger Ingemar. Jag fick tidigt hjälpa till i garaget. Fast man fick inte börja
köra buss förrän man hade fyllt 21 år, så var det på den tiden.
Det gjorde att jag gick en annan yrkesväg och inte blev någon
chaufför.
Så småningom köptes de små bussbolagen upp av länstrafiken
och kollektivtrafiken organiserades. Istället för bussar blev nu
Ingemars intresse bilar under många år. Men så en dag år 2000
fick Ingemar en påringning om en gammal trafikbuss.
– Det är faktiskt en rolig historia. Anders Gustavsson tidigare
ägare av Söne buss tillsammans med sin bror, erbjöd mig att ta
över en Scania Vabis årgång -57.
Bussen hade gått på Kållandsö, mellan Läckö och Lidköping,
då i bröderna Roséns regi. När Söne bussbolag köpte upp Roséns
ställdes bussen av 1976 då den ansågs vara i för bra skick för
att skrotas. Under 25 år fick den bo i ett garage utan
omsorg men den förtjänade ett
bättre öde.

FÖRE KONTOKORTEN.
Pappersbiljetter som man
löste vid påstigning var din
värdehandling och skulle hållas
tillgänglig vid eventuell kontroll.

TURISTKLASS. På den tiden bekväma säten i färglada toner där huvudstödet innebar en buss av turistklass. Än idag i mycket gott skick.

Text OCH Foto Anita Johansson

DÅTIDENS BEKVÄMLIGHETER. Ingemar tar gärna en tur tillsammans med sina
vänner. Turen går ofta till fordonsutställningar runt om i landet. På hans
vänstra sida finns den sex cylindriska motorn
under huven.
FOLK VÄNDER SIG OM. En av Ingemars klenoder är en buss av märket Scania
Vabis från 1957. Bussen är byggd på en trästomme som var vanligt förr.
En tur med denna skapar
absolut retrokänsla.

– Den var i och för sig i ett rätt fint skick när jag tog över men
lite renovering har det allt blivit, berättar Ingemar. Du vet, börjar
man laga lite här och där blir det alltid mer. Det senaste jag gjort
är att totalrenovera motorn så nu fungerar den riktigt bra igen.
När vi kikar vidare i Ingemars garage hittar vi ännu en buss, en
Volvo från 1935 helt i original. Även denna buss har en spännande historia.
– Denna buss ställdes också bara av när dåvarande ägaren slutade med busstrafik 1958. Den hade gått i trafik mellan Bottnaryd
och Jönköping. Även den hamnade undanställd och bortglömd.
Mannens hade då försäkrat sig om att hans döttrar inte fick göra
sig av med den.
Men i början av 70-talet öppnades ett transportmuseum utanför
Jönköping dit den flyttades. När museet sedan stängdes köptes
den upp av en stor samlare vid namn Tommy Lindberg. Sedan
såldes den vidare till en samlare i Olofström.
– För fem år sedan blev den slutligen min, ler Ingemar och
fortsätter:
– Bussen är verkligen unik i sitt slag då den är boggiebuss
försedd med två hjulaxlar. Troligen med anledning av att den är
väldigt smal och för att gå bättre på vägen. Den tillverkades i en
mycket liten serie av Volvo och är troligen den enda av sitt slag
som finns kvar.
Men varför blev det just bussar?
– Det är görskoj, säger Ingemar. Det är lite annorlunda med
bussar och så roligt med den historien som följer med.
Men nu finns det väl inte plats för fler?
– Jodå kommer det en till och knackar på finns det förmodligen
lite plats för en till, summerar Ingemar

INGEN STRESS. Volvobussen
hade en maxhastighet på
40km/h. I dagens mått är
det ungefär lika fort
som en moped. Men
jämförde man med
häst och kärra ansågs
det antagligen
snabbt nog.

ANTIKVITETER. Biljetter i olika valörer har Ingemar sparat i sitt vitrinskåp i
bussgaraget tillsammans med andra antikviteter.

< ENDA AV SITT SLAG. På Volvo tillverkades dessa bussar i en mycket liten
serie. De utrustades med Boggitryck på 2-axlar, vilket var ovanligt.
Färgerna på bussen är original.
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Behöver du material?

Lättodlat i växthuset
för softare

Vi har materialet till ditt anläggningsprojekt; bärlager, väggrus, stenmjöl, naturgrus,
harpad jord, täckbark samt produkter från Hasselfors Garden. Vi lastar din bilkärra
vardagar kl 07.00-15.45 eller levererar på lastbil - löst eller i storsäck.

Utförande av anläggningsarbeten

mars 2021

GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

Med vår breda maskinpark hjälper vi både privatpersoner och företag.
Grävmaskiner - stora och små, dumpers, lastmaskiner, mobilkran samt maskintrailers - med våra maskiner fixar vi det mesta!

Truckgatan 2 Lidköping
tel 010- 474 12 20

Här är några superenkla odlingstips för växthusmysare!

www.xr.nu

Residensgatan 5, Vänersborg 0521-100 64
Nygatan 2, Trollhättan 0520-41 11 96
Lögegatan 4A, Skövde 0500-48 11 96

Text Marie Pallhed

D

et går att börja odla tidigt i
växthuset. Frost är visserligen
en riskfaktor men lökväxter,
penséer, murgröna, jordvivor
och ranunkel klarar absolut
en liten köldknäpp i det skyddade växthuset.
Längre fram är det gott och vackert med
ätbara växter i kruka. Olika kryddväxter
förstås. Och sallat i krukor. Lättodlat och
bara att plocka vartefter och lägga på tallriken eller smörgåsen.
Busktomater som inte behöver tjuvas,
t ex Tiny Tim med sina söta småtomater är
låg, lättodlad och lättplacerad. Och bland
gurkorna är minislanggurka toppen, eller
runda krispiga äppelgurkor som enklast
odlas på spaljé i stor kruka i växthuset.
Eller varför inte djungelgurkor som är
roligt randiga smågurkor i vindruvs-storlek.
Physalis, kapkrusbär, toppentrivs i
växthus. Liksom kryddtagetes som både är
blomma och krydda på samma

Sveriges närmaste hantverkare
Under årens lopp har Peab Byggservice byggt upp en unik kunskapsbank med 100 000-tals
genomförda projekt tillsammans med Peabs övriga verksamheter vilket skapar trygghet över
tid för dig som är kund hos oss. Vi utför det mesta inom renovering, ombyggnad och service,
exempelvis badrumsrenovering, fönster och dörrbyte, fasadrenovering, takomläggning,
köksrenovering och mycket mer. Vi utför jobb åt både företag och privatpersoner. Peab
Byggservice har yrkesskickliga och stolta hantverkare som är engagerade, serviceinriktade och
ansvarstagande.
Dennis Bustad i Skaraborg 0733-373241

Minislanggurka
Körbärstomater
Kryddörter

gång eftersom både blommorna och bladen
är ätliga. Ampeljordgubbe eller remonterande jordgubbar i kruka t ex Ostara,
blommar fint och ger söta goda
bär från sommaren och ända
till hösten.
Pröva också Stevia, en
sockerplanta 300 gånger sötare
än socker. Ett naturligt, kalorifritt och roligt sätt att söta sitt
te, filen eller efterrätten med.

peabbyggservice.se

Djungelgurka

Vi förädlar och
levererar sten för
såväl interiör som
exteriör.

Kryddtagetes

VÄGG I VÄXTHUSET.
I det här klassiska växthuset har en romantisk
rosentapet fått bilda fond till väldoftande örter
och blommor. Dessutom är stämningen förstärkt
genom loppisfynd, fina krukor, vackra trädgårdsredskap och en fin vitmålad bänk.
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ANDRUM I VÄXTHUSET. Fullt av syre och underbara
dofter är det en skön plats att bara vara på. Några
botaniska bilder eller växtböcker att bläddra i
bidrar till den lugna stämningen.

www.gardochvilla.se

OJOBBIGT. Att odla och jobba
med växter ser så trevligt ut. När andra gör det…
För den som inte har gröna fingrar finns dock ett
säkert kort – lökväxter. Går inte att misslyckas
med. Resultatet syns direkt, inget som ska gro och
duschas, skyddas och täckas, nypas eller vaktas.

foto Johan Månss
on

foto Nordsjö

Andrum

Gröna
vårkänslor

, Ikea Livet Hemm

a

foto Nina Broberg, Ikea Livet Hemma

Tapetsera i
vä x t h u s e t

Vi är Sveriges närmaste hantverkare.

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

För försäljning eller
rådgivning, kontakta
vår säljavdelning:

www.gardochvilla.se

Made in Jämtland. Refined by Dala
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VÅRENS NYHETER HAR
MÖBLERATS I BUTIKEN
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NORDIC FURNITURE
EKENS
SWEDESE

Välkommen till Rixners Möbler i Tibro.
Här hittar
du
alla
möbler
du
behöver
till
ditt
MÖBLERA DITT HEM HOS OSSSTOLAB
STRING
hem
frånHÖSTENS
välkända
leverantörer.
HJORT
KNUDSEN
INFÖR
HEMMAKVÄLLAR

INREDNINGSHUSET
Följ oss också på
KAPLANSGATAN 32 MARIESJÖ SKÖVDE
Tel. 0500-41 19 00
Ränte
WWW.A-MOBLER.SE fri avbetalning med mö

ÖPPETTIDER:
Vardagar 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-16

belkortet!

Räntefri avbetalning
med möbelkortet!

