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Hydroodla örterna
i din köksträdgård

Thommy bygger båtar
och fiskar löjrom

i samarbete med

Gård &Villa

ÅTERVUNNET. Snören och andra material som
honungsburkar är fina i dukningen.

AV DET SOM FINNS HEMMA. Gamla konservburkar blir snygga vaser i en vintagedukning. För att hålla ihop
intrycket är det fint att välja krukor som går i ton. Men de får gärna ha olika form och struktur.

Nu festar vi med
pelargonerna som
snittblommor
Oavsett om du ska duka inne eller ute,
en enkel frukost eller en middag för hela släkten ger en omsorgsfull
dukning något extra till måltiden. Här några tips!

B

längre om du fäster fuktigt papper eller
mossa runt stjälken och lindar in i plastfolie. Papper, servetter, band, assietter
kan varieras i det oändliga för att ge olika
uttryck.
Att rada upp pelargoner på bordet i krukor
går snabbt och enkelt men är otroligt effektfullt. Välj lågväxande pelargoner så att
ni ser varandra över bordet och krukor som
matchar inredningen i övrigt.
Ett perfekt pysseltips är att diska ur gamla
konservburkar och placera pelargonerna i
dem. Den neutrala grå färgen passar till det

Om Gård & Villa

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

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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Husprojekt i lagom takt
med det viktigaste först

K

ommer ni ihåg renoveringen som kom av sig. För ett
år sedan var planen satt.
Garaget och fasaden skulle
bytas. Offerter skulle tas
in och det skulle snickras. Det blev ju
inte riktigt så. Kraften räckte inte till.
Projektet gick i stå. Inget jag är stolt
över men så här i backspegeln fanns inte
förutsättningarna. Att där och då bara
köra på hade med stor sannolikhet lett
till en dikeskörning. Jag har varit där
förut. I diket alltså, rent metaforiskt. Inte
på riktigt. Men det är bara att inse att det
inte alltid finns plats i ryggsäcken. Den
kan faktiskt bli för tung. Den här våren
däremot har vi gjort läxan på ett bättre
sätt. Ett energidränerande engagemang

är avslutat och en prioritering är gjord.
Både husfasad och garage skall renoveras. Men vi börjar med det viktigaste
först. Läckande tak går före snyggare
fasad. Tömma, lufta, bedöma, riva och
bygga nytt. I skrivande stund är garaget
tömt på allt som inte ska vara kvar. Just
att tömma något på allt "som kan vara
bra att ha" är jobbigt där och då men
jösses vad skönt efteråt. Hamstern har
tappat lite päls så att säga. Men hur ett
förhållandevis litet garage kan rymma
"så mycket bra att ha" är för mig
en gåta. Nu när förutsättningarna
finns känns inte projektet lika svårt,
omfattande och kvävande. Nu ter sig
nästa steg som helt naturligt. Kanske
upplevs banalt för vissa men när rygg-

CHARMIGT. Livfulla dukning med pelargonblomma
mitt på tallriken för att välkomna dina gäster. Om
du vill kan du skriva namnet på den som ska sitta
på platsen och sätta fast etiketten med ett snöre.

Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se
Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

allra mesta. Matcha gärna med snören och
andra återvunna material.
Vita krukor liksom terrakottakrukor fungerar
också till det mesta.
Foto/källa Blomsterfrämjandet.
Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

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

säcken är full är det till och med tungt
att ta av sig den utan att ramla.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

Min Min
skönaskön
terrass.

Foto/källa Blomsterfrämjandet

lommor tillför massor till en
dukning. De tillför färg och
liv och är busenkla att lyckas
med. Det finns en uppsjö att
välja bland och en av favoriterna är pelargonen. Denna sydafrikanska
skönhet finns i mängder av färger och dess
rikblommighet gör att blommorna räcker
länge.
För fin dukning med bordsplacering ta
en pelargonblomma och slå papper runt
blomman. Fäst en namnlapp med ett band
och gör en fin rosett. Pelargonen håller sig
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terrass.

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

Dax för
altanen meD
Jotun terassDaxlasyr
för

vi många fler intressan
erbjudanden i butiken
Tibro Färgekonomi
AB
Välkommen!

altanen meD
Jotun terasslasyr
F Ö R V E RK L IG A D I N A D RÖ M M A R

Vi finns även på
www.gardochvilla.se

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

TIBRO

Tibro Färgekonomi AB

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

Norra vägen 7A
543 35 Tibro
Öppet: måndag-fredag
kl. 07-18
lördag kl. 10-13
Telefon: 0504-102 58
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Trendfärgen gult
på tapetmönster
från 70-talet

Stockholms skärgård visar på intresse
för att teckna blommor och blad.
Vid sidan av tecknandet var det stora
intresset sportbilar.
Toni körde gärna ”nedcabbat”, chict och
passande klädd i egendesignade kreationer och hon mekade gärna med bilarna
också. Påsklilja är kraftfull och vältecknad på det sätt som bara var Toni.

■ Duros nya tapet Påsklilja är designad av
Toni Hermansson. En formgivare som gav
oss dessa härliga, storskaliga och färggranna blomstermönster som många upplever
som essensen i 70-talets inredning. Toni,
född 1937, började tidigt att teckna.
Ungdomsteckningar från sommarstället i

april 2019

WWW.GRÄV.SE
JOHANSSONS GRÄVTJÄNST I SKARABORG
VI UTFÖR

ENSKILDA AVLOPP DRÄNERING SCHAKTNING GRÄVNING

070-728 10 10

VÄGGBLOMMOR. Toni Hermanssons 70-talsuttryck
på ny tapet från Duro.

En föreläsning av Sarah Bäckmo
”Vinterodling i Skillnadens Trädgård”
tisdagen den 7 maj kl 18.00

Vi köper stål och metallskrot, alltid till högsta
dagspris!

Välkommen!

Mobil: 070-99 67419
www.sjystbygghantverk.se

www.allashus.se

Facebook: fb.com/allas-hus-i-borna
Dalavägen 11, Borgunda/Skövde
Bokningstelefon 072 425 18 84
allashusiborna@gmail.com

Restaurerar, renoverar och nybygger i trä-, timmer- och
stolpverkskonstruktioner. Hållbart miljömässigt byggande
med traditionella beprövade material och metoder.

öppettider

Varje besök
blir en fest!

Vardagar
7.00-16.00

Behöver du lokal för:
• Högtidsstunder och festligheter
• Små, mellanstora och stora sällskap
• Konferenser och utbildningar
• Restaurangkök/catering

För mer info:

050175 98 00

Allas Hus drivs av Borgunda Bygdegårdsförening i ideell regi.
Det gamla församlingshemmet har renoverats till toppskick och
invigdes hösten 2017. Själva tycker vi att vi nu har en av
Sveriges modernaste och finaste samlingslokaler!

736
736miljoner
miljoner

”

Utställning
av containers

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

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

www.ctc.se

Bli en vinnare
med CTC!

i solcellsstöd
i solcellsstödför
för2019
2019

VarVar
med
ochoch
dela
du du
också,
men
se till
att att
välja
med
dela
också,
men
se till
välja
rätträtt
produkter!
produkter!
Vi som
lokal
installatör
serser
till till
att att
dindin
anläggning
Vi som
lokal
installatör
anläggning
fungerar
ochoch
med
Svenska
Windons
solceller,
fungerar
med
Svenska
Windons
solceller,
anpassade
för för
nordiskt
klimat
får får
du du
en en
produkt
anpassade
nordiskt
klimat
produkt
som
håller
måttet.
som håller måttet.
Solcellerna
harhar
etsat,
självrengörande
glas
Solcellerna
etsat,
självrengörande
glas
vilket
är
unikt
och
ger
mer
energi
per
år
vilket är unikt och ger mer energi per än
år än
motsvarande
solceller
av annat
fabrikat.
motsvarande
solceller
av annat
fabrikat.
JustJust
nu nu
söker
vi
plåttak
i
söderläge....
söker vi plåttak i söderläge....
Vi hjälper
digdig
hela
vägen
med
ansökningar,
Vi hjälper
hela
vägen
med
ansökningar,
montering
och
driftsättning.
montering och driftsättning.
En En
solcellsanläggning
genererar
ungefär
8-9%
solcellsanläggning
genererar
ungefär
8-9%
ränta
årligen
på
det
du
investerar,
helt
oslagbart!
ränta årligen på det du investerar, helt oslagbart!

När du väljer CTC, får du inte bara
en av Sveriges bästa värmepumpar
- utan även 50 trisslotter eller mat
till hela familjen på köpet.
Läs mer och kontakta oss på www.ctc.se

Välkommen
med
dindin
förfrågan
på på
Välkommen
med
förfrågan

Läs mer
på ctc.se

www.solkjelle.se
www.solkjelle.se
eller
ringring
Kjell
0761-727389
eller
Kjell
0761-727389

Följ oss på
G)
l (skala A+++ till G)

Kjells
Elektronik
& Digital-TV
Center
AB AB
Kjells
Elektronik
& Digital-TV
Center
Järnvägsgatan
25,
Mullsjö
Järnvägsgatan 25, Mullsjö
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www.gardochvilla.se

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

Tel 0511-502 19 | Järnvägsgatan 4, 533 30 GÖTENE

www.gardochvilla.se
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Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

april 2019

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift

STJÄRNFÖNSTER

Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet

Pvc, trä, aluminium & montage

Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

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

glasögon & linser
graTis sYnKonTroll åreT runT!

er
Låga omkostnad
tsvaror
te
li
a
v
k
r
ö
g
ig
jl
ö
m
till lägsta pris.
et.
Senaste bågmod

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

www.stjarnfonster.se

MONTERAT & KLART!

11.900:Inkl.
portautomatik
Tel.0733-81
06
99 & fjärrkontroll
FRÅN 11.900:FRÅN 11.900:rkontroll Inkl. portautomatik & fjärrkontroll Inkl. portautomatik & fjärrkontroll
Haga plantjord 40 l

utomhus. Den är lika användbar till träd och buskar
som rabatter och trädgårdsland.
Plantjorden är kalkad och näringsberikad för att ge en

Hitachi Cirkelsåg
c6ss

FRÅN
MONTERAT & KLART!

125-7-6-X-TRA

Ny kompakt modell med upprättstående ergonomisk

Vid giltigt rotavdrag
Integrerad manuell slangrulle, Click&Clean

Vid giltigt rotavdrag

100:-

Vi finns på

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

MONTERAT
&slagsKLART!
Är en mörk och mullrik jord för all
plantering

4 st för

a glas.
Marknadens bäst

tillbehörsystem, 6 m mjuk högtrycksslang.
Flera olika munstycken ingår.
Patio cleaner avloppsrensare och
bilborste medföljer som
extra tillbehör.

Vid giltigt rotavdrag
Cirkelsåg 1050 W med en
klingdiameter på 165 mm.
Cirkelsågen har ett sågdjup
vid 90 gr på 57 mm och vid
45 gr på 38 mm.

16

Vi bjuder på fika.
Leverantör på plats.
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

Jonas Eklind

Tel.0733-81 06 99

- Vi levererar
på rulle
eklinds.jonas@hotmail.com

Allt inom
gräv och schakt!

1450:-

Rygg varselvästar/svart

erbjuda.
Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis
invändigt massivt furugolv och lister.
Noga utvald genom sortering i
Rygg

18

ing
visn
Båg
12 -19
maj | kl.

995:-

Xlnt Trall 28x120

Kampanjpris

Välkommen till en fristående
och helt unik butik!

Dags att byta ut ?
www.eklinds.com

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

Färre och friskare
kvistar och utskuret
från trädets allra bästa
delar för maximal
användarvänlighet och
funktionalitet.
NTR-klass AB sortering
G4-1 inslag av 2.

532 88 Skar

90
ägen 10, Tibro0504-125
Hörnebovägen
30
10, Tibro0504-125
Hörnebovägen
30
10, Tibro0504-125 Hörnebovägen
30
10, Tibro0504-125 30
/lpm
BUTIKEN
BUTIKEN
FÖR
FÖR BÅDE
BÅDE
PROFFS
PROFFSOCH
OCHKONSUMENT
KONSUMENT
Mån-ons, fre 06.30-17.00
Mån-ons, fre 06.30-17.00
Mån-ons,
fre
06.30-17.00
Mån-ons, fre 06.30-17.00
Jade Mattan AB
Ledsjö Kristinebo 1, 533 92 LUNDSBRUNN
www.xlbyggtibro.se
tors 06.30-18.00
tors 06.30-18.00
tors 06.30-18.00
Hörnebovägen
10, Tibro 0504-125 30
Telefon: 0511-541 27 | Mobil: 070 - 96 89 780
S OCH KONSUMENT
BUTIKEN
FÖR
BÅDE
PROFFS
OCHReservation
KONSUMENT
BUTIKEN
FÖR BÅDEMån-fre
PROFFS
OCH KONSUMENT
06.30-17.00,
lörd
09.00-13.00
•
www.xlbyggtibro.se
Priserna
gäller
20/4
13/5
eller
så
långt
lagret
räcker.
mot
felskrivningar.
lörd 09.00-13.00
lörd 09.00-13.00
lörd 09.00-13.00
E-post: info@jademattan.se
www.xlbyggtibro.se
www.xlbyggtibro.se
JadeMattan
Bakficka byxor

Hjärt jacka

www.jademattan.se

BAGAdiplomerad
på enskilda
avlopp.

Kontakta Jonas

073-3810699

färdig gräsmatta

Barnbyxor
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www.gardochvilla.se

Kristinebo Lantbruk AB

www.gardochvilla.se

potatis & spannmål
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De renoverade arrendetorpet med fingertoppskänsla
Från en tvåa i stan till ett rött litet hus på landet blev verkligheten för Jenny och Tomas.
Men att det skulle bli just det gamla arrendetorpet var verkligen inte självklart för paret.
Vid första anblicken passerade de huset utan större intresse.

G

enom slingrande vägar över
Bergs ängar och med utsikt
över kyrktornet har Jenny
och Tomas med sina två
barn Juni och Idun hittat
sitt drömhus. Här är årstidsväxlingarna
märkbara men våren står nu äntligen
för dörren. Ute skiner solen och värmer
skönt på läsidan av huset. Ett stenkast
bort ligger det populära besöksmålet
Silverfallen som lockar besökare så snart
grönskan och värmen sätter fart på allvar.
– Vi var inte ens intresserade av huset
när vi först upptäckte huset på Hemnet,
säger Jenny. Det såg oansenligt ut och vi
åkte helt enkelt förbi och tänkte inte mer
på det just då.
Man såg nästan inte huset för den stora
granhäcken minns Jenny. Husletandet
fortsatte och snart hade de glömt bort det
helt.
– Men efter ett tag såg vi samma hus
igen fast på blocket denna gång. Nu hade
dåvarande ägare gjort en renovering och
vi blev nyfikna.
Hon fortsätter:

text & foto Anita Johansson

– När vi väl kom på visning blev vi överraskade av takhöjden som delvis gick
upp i nock. Det tyckte Tomas om som är
lång, berättar Jenny med ett leende. Det
är ganska ovanligt i sådana här hus.
Huset blev deras och förra året kunde
de fira 100 års jubileum eftersom huset
är byggt 1918.
– Det skulle vara så roligt att få ta del av
gamla foton genom åren och jag hoppas
på att någon av grannarna vet mer.
Jenny och Tomas bodde tidigare i en
tvåa i Skövde men längtade ut på landet.
Jenny har dessutom sina rötter i området.
Här får barnen en harmonisk uppväxt
och Jenny får odla sitt trädgårdsintresse.
Till vardags när hon inte är mammaledig
arbetar hon som undersköterska på BB.
Men hon är också utbildad florist.
– Tomas är snickare och tog över sin
pappas verksamhet för några år sedan.
Han kan ju sin sak och har gjort det
mesta här i huset helt själv. Det känns
naturligt och mest ekonomiskt. Vi har
levt med renovering under många år.
Badrummet blev klart en dag innan dottern Juni kom till världen, skrattar Jenny.
Med små barn i huset har renoveringen
fått ta sin tid. Tillsammans har de skapat
ett varmt och ombonat hem. Idag har
huset återfått sin plats i solen.
Tomas har stått för snickeriet och Jenny
för design och färg. Jenny älskar mässing
i kombination med vitt och grått och
det löper som en röd tråd genom huset.
På flera ställen i huset hittar man också
ovanliga utrymmen som paret finurligt
hittat lösningar för. Belysningen är väl
genomtänkt och de flesta strömbrytare
går att dimra.
– Det känns fint att spara lite av husets
historia genom att integrera det med våra
nya önskemål, säger Jenny. Jag köpte
taklampan till övervåningen innan vi ens
<< SNYGG ORDNING. En liten hall kräver en praktisk organisering. Små lådor i filt ger bra förvaring
på de platsbyggda trähyllorna.
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”Vi har
levt med
renovering”
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HISTORISKA VINGSLAG.
Jenny och Tomas har
förändrat det lilla
arrendetorpet till
ett harmoniskt
hem i jordiga
toner.

hade fått klart. Jag visste att den skulle
passa perfekt upp mot nock.
Jenny igen:
– Tomas undrade allt lite men jag kunde
se det framför mig, ler hon. Och vi har
varit helt överens genom hela renoveringen. Jag har fått hållas med inredningen och Tomas har skapat smarta lösningar i huset.
Även trädgården har fått vakna upp ur
sin törnrosasömn och de skymmande
häckarna har grävts bort. I år fick Jenny
till sin glädje även ett efterlängtat växthus i present. Nästa stora projekt blir att
bygga en altan runt hörnet av huset. Där
kommer man att kunna njuta av solen
tills den går ner över nejden.
– Man förvånas ibland över att man orkar
hålla på, säger Jenny. Men vi tycker båda
om inredning och vi kompletterar varandra bra. Fast det är alltid mer arbete än
man kan tänka sig. Börjar man riva på
ett ställe så händer det ofta något under
vägens gång, summerar Jenny.

GENERÖST. Den grå hörnsoffan ger plats för många. Jenny har valt grön som
accentnyans till rummets jordiga färgskala.

FD KATTVIND. Junis rum är inrett i mjukt rosa toner
och ombonande himmelsäng.

SMARTA LÖSNINGAR. För att behålla den ljusa öppna planlösningen valde
Tomas att göra ett trappräcke av glas.

VINTAGE. Den stora matgruppen från förr har fått följa från lägenheten. Det
öppna matrummet inbjuder till trevlig samvaro för hela familjen.

www.gardochvilla.se
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Film &&serier
serier

STREAMA

ÅR 2019 INLEDS MED EN LÅNG RAD FILM- OCH SERIENYHE-

snart
påGROTTA
bio NER SIG I. HÄR ÄR REDAKTIONENS URVAL.
TER ATT
PÅ BIO
FEELGOOD-DRAMA

Pernilla August spelar
huvudrollen i filmen
Britt-Marie var här.

När Britt-Marie (Pernilla August) lämnar sitt liv som hemmafru efter
40 års äktenskap tvingas hon göra upp med sig själv och möta
omvärlden. Hon hamnar i Borg, en liten håla där allt är nedlagt
utom den ölstinkande pizzerian och det lokala fotbollslaget.
RobertHon
tar över som tränare för byns ungdomslag, trots att Redford
hon avskyr
har
fotboll. Men snart väcks hennes drömmar och medsagt
dem
attenrollen
framtidstro. I övriga roller ser vi bland annat Peter Haber,
Anders
som Forrest
Mossling och Olle Sarri. Regi: Tuva Novotny.
Tucker blir hans
sista
PREMIÄR: 25 JANUARI

KOMEDI

Verklighetsbaserad film om Forrest Tucker (Robert Redford)
som har rånat banker i hela sitt liv, ofta i sällskap av Waller
(Tom Waits) och Teddy (Danny Glover), och såväl burats in
som lyckats rymma fler gånger än de flesta. När Forrest av en
slump möter Jewel (Sissy Spacek) väcks funderingar på hur
livet skulle te sig om han vågade hänga upp det på någon
annan.
Regi: David Lowery.

(Anne Hathaway och Rebel
Wilson spelar två kvinnor
med väldigt olika bakgrunder
som tävlar om att lura av en
ung miljardär hans förmögenhet. Filmen är en remake av
klassikern ”Rivierans guldgossar”. Regi: Chris Addison.

PREMIÄR: 19 APRIL

PREMIÄR: 17 MAJ

SCIENCE FICTION

ROMANTIK/DRAMA

THE
SUN
Aniara
är ett avIS
fleraALSO
rymdskepp som
ska flyga jordens emigrerande befolkA STAR
ning till den(originaltitel)
nya hemplaneten Mars.

Blixtförälskelse
uppstår
närlyfter,
romantikern
Men just när
farkosten
kolliderar
Danielden
Baemed
möter
pragmatikern
Natasha
rymdskrot
och hamnar
ur
kurs.Men
Passagerarna
de aldrig
Kingsley.
kommer inser
derasattkärlek
att hålla.
kommer
att nå sitt
På denkärlek
ödesdigEn modern
historia
ommål.
att finna
mot
ra resan mot katastrofen blir varningen
alla odds.
Filmen är baserad på boken ”Idag
alltmer tydlig. Det finns endast en jord
är allt”och
av vi
Nicola
måsteYoon.
alla ta ansvar för att bevara den. Manus
och regi:
PREMIÄR:
24 MAJ

Pella Kågerman och Hugo Lilja. Filmen är baserad
på Nobelpristagaren Harry Martinsons
rymdepos med samma namn från 1956.
PREMIÄR: 1 FEBRUARI

DRAMA

Norskt episkt drama om hur upptäcksresande
Roald Amundsen blir den första personen på
Sydpolen. Av Espen Sandberg som bland
annat gjort Kon-Tiki och
senaste Pirates of the
Caribbean.
PERMIÄR: 31 MARS

DRAMAKOMEDI

STOCKHOLM

HUSTLE

DRAMA

Dramatiseringav katastrofen som drabbade
ubåten K-141 Kursk och den statliga försumlighet
som följde år 2000. Medan sjömännen kämpade
för sin överlevnad, kämpade deras familjer mot
politiska hinder och omöjliga odds för att rädda
sina älskade. I rollerna ser vi bland annat Colin
Firth, Max von Sydow, Pernilla August och Gustaf Hammarsten. Regi: Thomas Vinterberg.
PREMIÄR: 8 MARS

Taron Efgerton som Elton John.

DRAMA/BIOGRAFI

ROCKETMAN

(Berättelsen om Elton Johns liv, från de tidiga
åren som underbarn vid Royal Academy of
Music i London, och genom hans långa och
betydande musikaliska samarbete med kompositören och textförfattaren Bernie Taupin.
Rollen som Elton John spelas av Taron
Edgerton. I övriga roller ser vi Jamie Bell,
DRAMA
Bryce Dallas Howard, Richard Madden m.fl.
Regi: Dexter Fletcher
Harry Rosenmerck, en medelålders man i New
PREMIÄR:
17 MAJ
York
flyttar till Nazareth
för att(preliminärt)
starta en grisfarm.
Möten med lokalbefolkningen sker och konflikter
uppstår och Harry blir tvungen att omvärdera
relationer i hans egen familj. I rollerna ser vi
bland annat Rosanna Arquette, Jonathan Rhys
Meyers och James Caan.Regi: Amanda Sthers.

Stockholmssyndromet blev ett begrepp efter NorrmalmsPREMIÄR: 28 FEBRUARI.
torgsdramat 1973. Nu har den dramatiska gisslanhistorien
blivit
en svart dramakomedi. Utstuderade sjuttiotalsmiljöpassion
er bildar fond till den smått absurda berättelsen om bankrånaren Lars som har för avsikt att stjäla en miljon dollar
från Kreditbanken och dra iväg i en flyktbil av samma
märke som Steve McQueen körde i filmen Bullitt.
I rollerna: Ethan Hawke som bankrånare, Noomi Rapace
som kassörska, Mark Strong som Clark Olofsson och
Shanti Roney som Olof Palme. Regi: Robert Budreau.

PREMIÄR: 19 APRIL

Den 14 januari är det premiär för den
tredje säsongen av True Detective
på HBO Nordic. Handlingen kretsar
kring ett makabert brott, ett mysterium som tätnar över flera årtionden.

MISSA INTE Alla tider kvinnor,
en underhållande drama-komedi
som utspelar sig på 70-talet. Anette
Bening gör en lysande tolkning av
Dorothea, en ensamstående mamma
i 50-årsåldern som väljer att uppfostra sin son Jamie kollektivt. Hon tar
hjälp av två yngre kvinnor som lär
honom allt de kan om livet, kvinnor,
kärlek,
och Förstfödd
frihet. På Netflix.
Scen ursex
serien
med Izabella Scorupco.

Den andra säsongen av den danska serien Den som dräper har exklusiv premiär
på Viaplay i mars. Vi får följa utredarnas
resa in i det mänskliga sinnets mörkaste
vrår i jakten på en seriemördare.
Säsong 2 av spionthrillern Killing Eve
har premiär
på Lucas
HBO Nordic
den 8i april.
Anette
Bening och
Jade Zumann
MI5-agenten
Eve och mörderskan VillaAlla
tiders kvinnor.
nelle fortsätter att utmana varandra.
Väntan är snart över för alla hängivnaHar
Game
of Thrones-fans.
Åttonde
du missat
Unga Astrid,
filmen om
och
”sista”
säsongenliv.
(sex
avsnitt)och
har SF
Astrid
Lindgrens
ViaPlay
premiär på HBO Nordic i april.

Anytime.

Har du missat Springfloden så kan
du streama båda säsongerna, totalt 20
MISSA INTE: Bohemian Rhapsody, en
avsnitt, på SVTplay.

gripande berättelse om Queens Freddie

Säsong 6 av kriminaldramat The
Mercury som blev en av de allra största i
Blacklist med James Spader i humusikhistorien.
ViaPlay
och SF
Anytime.
vudrollen
har premiär
på Viaplay
den
1 januari.

The
Highwaymen.
Verklighetsbaserat
För
musikälskare:
Missade
du musikakriminaldrama
två
detta Texas
len
Mamma Mia - om
Here
weföre
go again
och
den gripande
dokumentären
Whitrangers
(Kevin Costner
och Woody
ney,
om Whitney
liv, så kan
Harrelson)
somHustons
får i uppdrag
att hitta
du
streama
för 49 kronor
stycket Bonnie
och
dödadem
det ökända
rånarparet
via iTunes.

& Clyde. Filmen är regisserad av John Lee
Hancock. På Netflix.

Whitney Huston

april 2019

Nytt batteri till trädgårdstraktorn, robotklipparen eller grästrimmern? Vi har batteriet!

STREAMA

utspelar sig i modern Stockholmsmiljö.

DRAMAKOMEDI

DEN SISTE GENTLEMANNEN

Ett hett tips till dig
som gillar spänning på hög nivå
är den brittiska
konspirationsthrillern BodyRichard
guard
som Efter
nu sju
Äntligen.
säsonger med rekord
Madden
streamar
i
sex
i både tittarsiffror och utmärkelser komavsnitt på Netflix.
mer
nu den sista säsongen (sex avsnitt)
Vi får vi följa
av HBO-serien
Game
of Thrones.
krigsveteranen
David
Budd
som får i Premiäravsnittet
visas
den
april. Du kan nu
uppdrag
att bli
livvakt
åt 14
inrikesministern
Julia Montague
streama
samtliga (Keeley
8 avsnittHawes),
av Viaplays
vars
övertyglelser
står i kontrast
originalserie
Förstfödd
medmed
Isabella
hans
egna. David
Budd
spelas av
Scorupco
i en av
huvudrollerna.
Richard Madden, mest känd från
Förstfödd är en fantasy-thriller som
”Game of thrones”.

Gård &Villa

Bosch,
Yuasa
12N24

599kr

Automover 18V
litium, 2,5Ah, 799kr

Automower 18V
Ni-Mh, 3Ah, 699kr

Worx robotgräsklippare
28V,Li-ion 799kt

Automover 18V
litium, 5,2Ah, 849kr

75Ah fritid

Powersportbatterier

Det klassiska husvagnsbatteriet från Bosch!

Vi erbjuder startbatterier för Mc, fyrhjulingar, vatterskooter, mopeder m.m

Litium • AGM • Traditionella

Ord.pris 1095kr

Premiumbatterier från: Deka, Bosch, Varta, Shido m.fl.

2245kr

Hörselbatterier

105Ah start

Vi pressar priset på Sonys senaste generationens hörselceller!

Deka 1131PMF är ett amerikanskt prestanddabatteri som passar utmärkt till traktorer, skogs
och jordbruksmaskiner. Vibrationståligt och
med låg självurladdning.
330*171*241 mm
Starteffekt
950 Aen.

Helt kvicksilverfria. Europatillverkade
batterier av premiumkvalité nu till ett
fantastiskt bra pris!

Storlek: 10, 13, 312, 675.
6st batterier\karta.

”Made in USA”

24

90

5A laddare

Nytt
lägre
pris!

749kr

Ctek MXS 5.0 är en helt automatisk 12 V
batteriladdare som har åtta laddningssteg.
Laddar bil, båt, husvagn, mc, moped m.m
5 års garanti

Solcellspaket Husbil/husvagn
120W solcellspanel,
90Ah Varta Dual Purpose proffessional batteri
10A Epever Tracer, MPPT regulator.
(gäller endast fysisk butik)

Besök vår webbshop
www.batterilagret.se
Hos oss handlar du fraktfritt!
( gäller alla artiklar undantaget start/förbrukningsbatterier som levereras fraktfritt vid order över 3000 kronor)

3995kr



passion 33 00
Mariestadsvägen 98, Tel:0500-48
Öppettider: Vard. 9-17, Lörd. 10-13
www.batterilagret.se
Gäller t.o.m 24/5-2019 (eller så länge lagret räcker.
Med reservation för feltryck.
Kevin Costner och Woody Harrelson i The
Highwaymen.

www.gardochvilla.se
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Så här fixar du en köksträdgård utan jord

Odla sallad i din
balkonglåda
Det här behöver du:
• 1 balkonglåda utan dräneringshål
• 5 nätkorgar 2'' (5 cm)
• 1 frigolitskiva (tjocklek 1–2 cm)
• Hydroponisk näring
• Rotningskuber
• Salladsfrön
• En kniv att skära med, alternativt
hålsåg i 2'' (5 cm)

Tänk dig att ha färskodlade grönsaker och örter hemma i ditt kök året runt. Oavsett om du har tillgång
till odlingsyta utomhus. Det kan bli verklighet om du odlar hydroponiskt. Alltså i vatten.
text Marie Pallhed

delen är i vattnet. Genom detta får rötterna
både syre, vatten och näring. Fördelen är
att du inte behöver använda en luftpump.
På så sätt behöver inte vattnet syresättas.
Bäst fungerar det för växter med mindre
rotsystem som bladgrönt typ sallat, spenat
och kryddor. Vill man odla växter med
större rötter som chili och tomat bör man
syresätta vattnet genom en luftpump.
Hydroponisk odling sköter sig nästan själv
men ljuset är helt avgörande för odlingsresultatet.
– Det bästa du kan göra när du väljer odlingsplats är att försöka hitta en så ljus och
sval plats som möjligt. Att använda extra
belysning är ofta ett måste
om du vill odla
året om.

Aline
Lessner

1. Mät och skär ut frigoliten
2. Gör hål i frigoliten med nätkorgen
som mall
3. Så
Fyll lådan med vatten så underdelen
av nätkorgarna precis nuddar vattenytan. Häll i hydroponisk näring,
cirka 2 ml per liter. Kläm fast frigolitlocket och sätt i nätkorgarna. Placera
rotningskuberna i nätkorgarna och
se till att de når vattnet. Så 2-3 salladsfrön i rotningskuberna.
4. Skörda
De första tre veckorna kollar du att
pluggarna har vattenkontakt och
salladen börjar gro. Därefter kan du
fylla på lite mer vatten och näring.
När rötterna har börjat söka sig
nedåt kan du lämna en luftspalt på
cirka 2 cm mellan vattenytan och
underdelen av nätkorgen. Efter 5–6
veckor kan du börja skörda blad.
Plocka gärna allteftersom så växer
det ut nya igen.

Foto Niklas Hjelm

G

urka, sallad och många örter
som du köper i affären är ofta
hydroodlade, berättar Niklas
Hjelm ordförande i Hemmaodlat och författare till boken
Hydroponisk Odling.
I hydroodling används vatten med näringslösning istället för jord.
För den som vill komma igång utan inköp
tar man vad man har.
– Du kan hydroodla i stort sett i vad som
helst, alltifrån gamla mjölkkartonger till
yoghurtburkar. Lite lämpligare är att göra
det i en valfri plastlåda med lock.
Du behöver också nätkorgar, näring, frön
och odlingspluggar. Borra hål i lådans lock
och stoppa ner nätkorgar. Fyll på med vatten och näring och lägg fröna på pluggen i
nätkorgen. Sänk ner så att pluggen kommer
i kontakt med vattnet. Och fortsätt fylla
på med ett par ml näring per vecka så är
odlingen igång.
– Skapa en luftspalt mellan locket och
vattenytan, säger Niklas. I denna fuktiga
luftspalt tillåts rötterna hänga fritt i luften
för att utveckla luftrötter, medan den nedre

april 2019

Odla hydroponiskt för att:
• Äta färska grönsaker året om
Alltid nära till hands.
• Odla mer på mindre yta
På höjden och på bredden med en
tät plantering.
• Slippa kånka på jord
Odlingen behöver aldrig förnyas.
• Skörda ofta
Snabbväxande, perfekt för dig
som älskar färska kryddor.
• Åka på semester
Fyll bara på lite extra vatten.
Sen sköter sig odlingarna själva.
NÄRODLAT. Odling närmare dig än i ditt köksfönster finns inte. Dessutom slipper du en mängd problem
eftersom skadedjuren oftast kommer från odlingsjorden. Och i hydroodling används ju ingen jord.
Odling i vatten brukar dessutom ge större skördar. Hydro är ett mycket smidigt sätt att odla hemma.
Och få möjlighet till nyskördade grönsaker året runt.

HYDROODLAS. Sallad i balkonglåda.

FÄRSKA KRYDDOR. Det är lätt att odla mängder av koriander basilika, koriander, persilja och dill hydroponiskt. Här i koriander ett passivsystem.

12
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<< PASSIVT SYSTEM. För växter med lägre syrebehov
t ex sallad går det att odla utan att syresätta vattnet.
Rötterna livnär sig av vatten med näringslösning.

NO. Blanda inte så mycket när du odlar.
Salladssorter fungerar dock ihop.

www.gardochvilla.se
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Vi skapar bättre
villkor för villaägandet!

Telefonväxel: 010-15 16 120
Herrljunga | Vara | Skara | Kvänum

vi kan allt om
takstolar
i trä

a-takstol

saxtakstol

ramverkstakstol

www.midskog.se

april 2019

PulPet-takstol

Fackverkstakstol

mansard-takstol

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

Fördelarna
är stora

Hyr släpkärra gratis!
För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Frihet pa vag
Äntligen är säsongen igång!
Hos oss på Fribergs Fritidscenter finner
du alltid ett stort lager av nya fordon för
snabb leverans. Varmt välkomna!

UPPTÄCK
X-LINE
UPPTÄCK
X-LINE
Funktionerna i X-Line Automower®-sortimentet
Funktionerna i X-Line Automower®-sortimentet
från Husqvarna tar robotgräsklippning till nästa
från Husqvarna tar robotgräsklippning till nästa
nivå. Med sin X-Line-design ser gräsklipparen
nivå. Med sin X-Line-design ser gräsklipparen
lika
bra ut som din gräsmatta!
Funktionerna
Automower®-sortimentet
lika bra ut somi X-Line
din gräsmatta!
från Husqvarna tar robotgräsklippning till nästa
nivå. Med sin X-Line-design ser gräsklipparen
lika bra ut som din gräsmatta!

KONFERERA I LUGN Och RO hOS OSS PÅ FLÄMSLÄTT FLÄMSLÄTT STIFTS & KURSGÅRD
Flämslätt har en intressant och attraktiv
miljö för kurser och konferenser. Vi har
lagt stor vikt på att få rogivande hotellrum som ger våra gäster en känsla av
lugn och välmående. Vårt vandrarhem
ligger inbäddat i skogskanten för dem
som önskar enklare boende.
14

Köket på Flämslätt har ett gott matrykte,
man förädlar enkelheten i den klassiska husmanskosten med känsla & stor
yrkesstolthet som präglar kockarnas
vardag. Området har mängder av små
sjöar, kullar, ängar, åkrar och ädellövsskog vid foten av berget Billingen.
www.gardochvilla.se

540 17 LERDALA
Epost: info@flamslatt.se
Telefon: 0511-304 40

www.flamslatt.se

LidköpingS Skog & Trädgård
Sventorp Rävstorp 5, Skövde
Telefon: 0500-42 50 40
Hemsida: fribergsfritid.se

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

öppETTidEr
Vardagar 7-18
Lördag 10-13

Husqvarna Automower®
315X 23.900::- / 430X 29.900::- / 450X 41.900::315X 23.900 - / 430X 29.900 - / 450X 41.900 - 15
www.gardochvilla.se
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Service
Service
direkt!
direkt!

Service eller
eller reparation?
reparation?
Service
Service
eller
reparation?
Vi
hjälper
dig
inom 48
48 h!
h!
Vi hjälper dig inom
Vi hjälper
inom
Boka pådig
0500-48
99 10 48 h!
Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se
på 0500-48 99 10
ellerBoka
via www.mekonomen.se
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen
Skövde
Mekonomen
Rörstrand
Mekonomen
Skövde
Mekonomen
Rörstrand
Norregårdsvägen
1
Strandgatan
28
Norregårdsvägen
Strandgatan
Mekonomen
Skövde
Mekonomen
Rörstrand
Tel 0500-48
99
101
Tel.
0510- 4828
58
85
Tel
0500-48
99
10 1
Tel.
0510- 48 58
Norregårdsvägen
Strandgatan
2885
Tel 0500-48
9985
10
Tel.
0510- 48 58

Vi utför allt inom snickeri och
inredning men är specialister
på kök, bad, dörrar och fönster!

sö
be

m

he
a
ok

Våren är målartid
27 maj - 1 juni

Här kan du
använda ditt
cashback
card!

Spara

30%

på alla Wood Tex
produkter

april 2019

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

• Vi har upp till 20% rabatt
på markiser t.o.m. 31 maj

KÖK & BAD
Några av våra
leverantörer!

För trä som ska bevaras i generationer

Välkommen in till oss!
Hellströms Färg AB

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

Mekonomen Rörstrand
Mekonomen
Rörstrand
Strandgatan 28
Strandgatan
28
Mekonomen
Rörstrand
Tel. 0510- 48 58
85
Tel.
0510- 48 58
Strandgatan
2885
Tel. 0510- 48 58 85

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

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

SPARA

30%

PÅ VITVAROR
Till och med 2019.05.31

FÖRÄLSKAD
Nyheten New York berättar historien om ett rum som är präglat av råa
och rustika inslag med ett överordnat tema av transparens. Här kan du skapa
ett äkta storstadskök med stålbänkskivor, autentiska vitrinskåp och öppna
hyllor. En massiv stålbänkskiva är pricken över i för den industriella looken,
eftersom den ger en röd tråd med de andra svarta metallramarna.

Välkomna till HTH kök i Skövde.
Vi är här för att förverkliga dina köksdrömmar. Oavsett om du vill få köket i platta paket och skruva själv
eller om vi tar hand om hela processen, så har vi en lösning och ett pris som passar dig.
Just nu så erbjuder vi 36 månders räntefri avbetalning.

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken • Tel. 0500-48 58 44 • hth.se
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Pasta på
Paolos
smakrika
italienska
vis
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PASTA MED UGNSBAKADE KÖRSBÄRSTOMATER OCH PANCETTA
4 pers
400 g bucatini eller annan lång pasta
1 1/4 dl + 1 msk olivolja
400 g körsbärstomater
3–4 fint skivade vitlöksklyftor
bladen från 8 timjanstjälkar
hackade blad från 5 rosmarinstjälkar
3 tsk torkad oregano
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 tsk strösocker
200 g grovt strimlad pancetta eller
bacon
finhackad persilja

Ugn 225 grader. Fräsa vitlök i 2 msk
smör. Tillsätt spenat, salt, peppar. Ånga
spenaten under lock ca 4 min. Fräs
rödlöken mjuk. Smält 1 msk smör. Tillsätt
olivolja, lök, vitlök. Fräs 5 min. Ta bort
korvskinnet. Skär köttet i små bitar. Lägg
i smöret. Smula sönder. Bryn. I med tomatpuré, vin, persilja, salt, peppar. Koka i
45 min. Gör bechamelsåsen enligt recept
intill. Varva plattor, tomatsås, bechamelsås, spenat, rödlök, mozzarella, parmesanost. Grädda 30–40 min.

FOTO Anna Huerta

För Paolo Roberto
är pasta ren njutning. Den ska vara
gjord på riktigt bra durumvete och
innehålla mycket protein. Och vara
kokt ”al dente”. Testa dessa pastarätter från hans bok ”Mat från gudarnas stig”.

SMAKRIK. Overkligt god tomatsås på tomater som
är bakade i två timmar i ugnen.

PASTA MED SCAMPI I VI TLÖKS-, PERSILJE- OCH CI TRONSÅS
4 pers
3 400 g linguine
20 kokta havskräftor
2 finhackade vitlöksklyftor
1 dl hackad persilja
1 dl olivolja
1 hel peperoncino (torkad liten chili)
2 msk färskpressad citronsaft
skalet av 1 citron
1 dl torrt vitt vin
2 dl visp-/matlagningsgrädde
salt

UTBYTT. – Man ska väl inte jiddra med ett fantastiskt originalrecept. Men såsen blir så fruktansvärt god när
man byter ut köttfärsen mot salsiccia.

LASAGNE MED SALSICCIA, SPENAT
OCH MOZZARELLA
5-6 pers
400 g färska lasagneplattor
2 msk smör
1 finhackad vitlöksklyfta
250 g fryst, tinad, avrunnen bladspenat
salt & svartpeppar
olivolja
2 grovt strimlade rödlökar
500 g mozzarella i kuber
2 dl nyriven parmesanost

TOMATSÅS
1 msk smör
2 msk olivolja
1 finhackad gul lök
1 finhackad vitlöksklyfta
600 g salsiccia
200 g tomatpuré
3 ½ dl rödvin
½ dl finhackad persilja
1 tsk salt
1 krm svartpeppar

Ugn 225 grader. Fräs vitlök i 2 msk smör. Tillsätt spenat, salt, peppar. Ånga spenaten
under lock ca 4 min. Fräs rödlöken mjuk. Smält 1 msk smör. Tillsätt olivolja, lök, vitlök.
Fräs 5 min. Ta bort korvskinnet. Skär köttet i små bitar. Lägg i smöret. Smula sönder.
Bryn. I med tomatpuré, vin, persilja, salt, peppar. Koka i 45 min. Gör bechamelsåsen
enligt recept intill. Varva plattor, tomatsås, bechamelsås, spenat, rödlök, mozzarella,
parmesanost. Grädda 30–40 min.
18
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MATIGT. Om det syditalienska kökets historia,
kultur och om dess råvaror.

BECHAMELSÅS
3 msk smör
3 msk vetemjöl
6 dl mjölk, fetthalt 3%
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
½ tsk riven eller mald muskotnöt
Smält 3 msk smör till bechamelsåsen i
en kastrull, gärna med beläggning. Rör
i mjölet, blanda noga, och späd med
mjölk under konstant vispning. Tillsatt
salt, peppar och muskot. Låt såsen
småkoka i cirka 5 minuter, vispa då och
då. Smaka eventuellt av med mer salt
och peppar.

Skala 16 havskräftor. Spara 4 oskalade till
garnering. Fräs vitlök, persilja, peperoncino på låg värme någon minut. Tillsätt
citronsaft & skal. Låt puttra 3-4 min.
Kasta peperoncinon. Lägg i 4 oskalade
havskräftor. Puttra 3–4 minuter. Lägg
på fat. Rör ner vinet i pannan. Koka
upp. Blanda ner grädden. Låt sjuda tills
vätskan reducerat med hälften. Blanda
ner kräftköttet. Salta. Koka pastan 1 min
kortare än angivet. Rör ner i pannan.
Koka 1 min. Salta. Garnera med kräftor,
persilja, citronskal.

ENKEL. Lyxig pasta. Går också att tillaga på 600 g
räkor som räddat många vardagsmiddagar hos Paolo.

Mat och upplevelser i Paolos
italienska kök
Paolo Robertos bok Mat från Gudarnas
stig är mer än en kokbok. Det är också en
kärleksförklaring till Italien och italiensk
mat. Härliga recept för vardag och fest
blandas med små berättelser från Amalfikusten, från favvoställen i Neapel och
från Paolos släkt och vänner. Neapel är
ett måste för den matintresserade skriver
han. Dels för att det är pizzans hemstad
men också för att det napolitanska köket
klassas som ett av Italiens absolut bästa
kök. Och den bästa pizzan hittar du på
pizzeria Gino Sorbillo

på Via dei Tribunali 32. Eller på pizzeria
Brandi på Salita Sant Anna di Palazzo
1-2 (Vi Chiaia). Bokens titel är tagen från
Amalfikustens vackra vandringsled
”Sentiero degli Dei”. Paolo föreslår att
man börjar vandringen i byn Agerola
och vandrar till byn Nocelle. 2½- 3 timmar tar vandringen och
terrängen är inte
jobbig men aningen
kuperad. Och utsikten
är helt gudomlig.

PERSONLIGT. Italieninspiration från Paolo Roberto
som ger mersmak.

www.gardochvilla.se
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Förbered dig inför nästa sommar
Boka ett kostnadsfritt hembesök

10 % rabatt
Markiser, persienner,
lamell- rull- plissé gardiner
insektsnät och solfilm
Uppge gård och villa vid bokning
Erbjudandet gäller tom 2019-05-31

Monteringskostnader tillkommer

SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD
TÖREBODA - MARIESTAD 0501 400 22
info@slatteekedalssolskydd.se
www.slatteekedalssolskydd.se

TR YC KIMPREGNERAT

MED

20 ÅRS GARANTI MOT RÖTA!

HYR DINA
BYGGMASKINER
Använd lokalt förädlat trallvirke

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

Last & Gräv

NYTT ENSKILT
AVLOPP?
HYR DINA
0500-48 40 55

BYGGMASKINER

För ett bra jobb, rätt pris och
garanti
kontakta
dinnytt,
lokala
Ska
du bygga
bygga om eller
renovera
hos
oss
är det enkelt
diplomerade avloppsanläggare!

För

att hyra allt som behövs för byggprojektet, från stora maskiner som
offert
ringgrävare
0705-13
05 till alla
liftar,
eller18
bodar
av handverktyg.
alt.typer
0500-48
40 55
Besök oss gärna på ramirent.se
SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

EVERTSSONS
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HYR DINA
BYGGMASKINER

Ska du bygga nytt, bygga om eller
renovera - hos oss är det enkelt
att hyra allt som behövs för byggprojektet, från stora maskiner som
liftar, grävare eller bodar till alla
typer av handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se
Skövde
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Falköping

0501-645 30

0511-77 30 80

Ska du bygga nytt, bygga om eller
högsta
kvalitet
renovera av
- hos
oss är det
enkelt från Borgunda
Vid vissa
typerbehövs
av konstruktioner
träet utomhus med tiden för påfrestningar och belastningar.
att hyra allt
som
förutsätts
byggär därför viktigt att välja material av god kvalitet som är anpassat efter utemiljön.
projektet,Detfrån
stora maskiner som
liftar, grävare
eller bodar till alla
På Borgunda hittar du lokalt förädlat trallvirke av högsta kvalitet med 20 års rötskyddsgaranti.
typer av handverktyg.
Tryckimpregnerat på Borgunda är av klassen NTR-A och har full inträngning i splintveden för ett hållbart rötskydd.
Besök oss gärna på ramirent.se
En trall ska fungera som en trall i minst 20 år.

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Mer 63
information
om trallvirke och garantier hittar du på trallvirke.se
Tel 0500-44
80

Tunnelgatan 1
SKÖVDE
0515-315 50
Bäckaskogsvägen 17
Mariestad
Tel 0500-44 63Skara
80
Förrådsgatan 28
Björkelundsgatan 18

www.gardochvilla.se
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Thommy ordnar löjrommen
Fiske och båtbyggeri är en bra kombination och det har Thommy Möller
i Lidköping tagit fasta på. Fast alltihop började mest av en slump.

BÅTBYGGEN. – Att jag en gång sade upp mig från
mitt fasta jobb och i stället valde det mer otrygga
livet som fiskare, och att däremellan jobba med
båtar eller byggen, är inget
jag ångrar, berättar
Thommy Möller.
HYTT. – Att jag själv är
fiskare gör att jag vet
vad som krävs. Rejält,
stabilt och lätt - utan
kanter att snubbla
på är basalt i de här
sammanhangen.

gå dåligt. Då fick jag istället jobb som
dykare i Stockholm. Jag blev sedan kvar
där fem år.
Chefen där hade en bogserbåt som börjat
bli risig och den tog sig Thommy an och
renoverade. Det blev så bra att han blev
värvad till Bröderna Olofsson Marin Design. De tänkte gå i pension och den ene
brodern ville göra en sista ”Broson-båt”
åt sig själv.
– Jag hjälpte till - och blev sedan kvar där
elva år. Båten blev nämligen en succé,
så brodern sålde den och beställningarna
strömmade in.
Välbeställda stockholmare med sommarstugor ute i skärgården ville ha dessa snabba, robusta och lyxiga aluminiumbåtar.
– Det skulle vara lite tufft ”militärt” stuk
på dem utanpå, men med all lyx inuti, så
prislappen per båt var mellan
4 och 5 miljoner . . .

Foto Thommy Möller

D

irekt efter grundskolan
började Thommy jobba som
pannskötare på Rörstrands
porslinsfabrik.
– En jobbarkompis som ville
börja fiska. Det lät kul, tyckte jag och åkte
med honom, berättar han.
Den stora grejen med Vänerfiske var då
som nu fisket efter siklöjrom mellan 17
oktober och 17 december. I god tid innan
ansökte han 1983 om ledigt för detta. Men
fick nej.
– Det visade sig att min kompis sagt upp
sig för att bli fiskare på heltid, så det var
bara jag kvar som kunde sköta pannorna.
Jag tog en funderare och dagen efter sade
jag också upp mig!
Det är inget han ångrar, för alternativet
hade varit att bli fast i pannrummet.
Då var det fria, men hårda livet som
fiskare mer attraktivt.
– Fast efter några år började fisket

text och foto Ulf C Nilsson

FULL FART. Thommys egen båt.

Men för Thommy lockade fisket mer,
så han återvände till Vänern och köpte
fiskebåt.
– Men den var tung och långsam, så jag
sålde den och byggde en snabbare själv,
”Svarten”. Den väger bara sju ton och gör
20 knop, så jag kommer ut till fiskeområdena på en fjärdedel av tiden den gamla
tog.
Först utrustade han den med en exklusiv
Volvo vattenjet som drivkälla.
– Men när det blåste och vågorna gick höga
så drog den in luft istället för vatten. Jag
byggde om den till vanlig propelleraxel
istället. Vi fiskar ju när det blåser upp till
20 sekundmeter.
Då är han ute med kompanjonen Michael Nylander. Men det är egentligen bara
siklöja två månader om året det handlar om
idag.
– Och då måste allt fungera perfekt!
Idag är det bara rommen det handlar om
för hans del, för både siklöja och sik hamnar idag ofta över gränsvärdet för dioxin.
– Har man varit ute och fiskat sik i fem da-

under fiskskinnet, så själva fiskköttet är
det inget fel på, men regler är regler.
– Samma sak med siklöjan. Den går iväg
som minkmat för 25 öre kilot. Finnarna har
tillgång till en filémaskin och kan istället
sälja sina filéer för runt 20 kr kilot.
Jämfört med det kastar jag alltså bort fisk
för 400 000 kr varje höst.
Så det gäller att ha en sidoinkomst.
Thommy renoverar och bygger
om båtar i Lidköping.

FARTYG. Det är inga småbåtar Thommy pysslar
med. Den här har fått helt ny överbyggnad och
ska dessutom kompletteras med bogpropeller.

gar, så måste prover skickas till Livsmedelsverket. Medan de kollar måste fisken
frysas in och hamnar de över gränsvärdet
är det bara att köra alltihop till deponi.
Dioxinet är hamnar mest i fettet alldeles

SVETSJOBB. Thommy har själv skruvat ihop aggregatet så att det fungerar med aluminium. – För att
svetsa ihop större båt går det åt 70 kg aluminiumtråd och 20 gasflaskor.

Dyrt att yrkesfiska
Flera av Vänerns yrkesfiskare överväger att lägga av. Det handlar inte bara om
problem med dioxinhalter, även om röding och lax har dispens.
– För att få yrkesfiske krävs Skeppare B-examen, fiskelicens, nättillstånd,
säkerhetskurser, läkarundersökning vart fjärde år, egenkontroll av båten,
försäkring och registrerad firma. Mycket måste förnyas, så det gäller att hålla koll
så att inget gått ut. Startkostnaden bara för att lätta ankar är 30 000 per år.
Och så går det åt 350 liter diesel per dag, berättar Thommy.
För att klämma ihop ett kilo löjrom krävs cirka 400 fiskar. Vänerlaxen är bara att
glömma sedan laxnät blev förbjudna, så frågan är vilken poäng det är med att
plantera in laxyngel varje år.
Köra fisketurister då? Många drömmer om ”den stora gammalgäddan vid Lurö”…
– Turist-tillståndet kostar 50 000 per år extra.
www.gardochvilla.se

PÅ PLATS. Alla bitar görs i verkstaden.
– Fördelen med aluminium är att man orkar
bära plåtarna själv.

23

15år!
Köp ditt30%
drömkök
rabattfyller fyller

30%
30%
rabatt

ww

Upp till

Upp till

rabatt 15
15
15
15

15år!

på kök & förvaring
– få bänkskivan
på köpet
på kök & förvaring**

**
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**Erbjudandet gäller Sentens köks- och förvaringsserie till och med den 17 mars 2019. Kök: Gäller vid köp av kök för minst 70.000 kr. Förvaring: Gäller all förvaring, oavsett pris.

SVENSKKraftigt reducerade priser
TILLVER-Låt din köksdröm bli verklighet!
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Vi hjälper dig med en förmånlig finansiering, som vi på
Electrolux Home har i samarbete med Ecster AB. Med vårt
kökslån kan du enkelt och smidigt finansiera ditt köp av
kök, förvaring och vitvaror. Läs mer om vårt kökslån på
electroluxhome.se/kokslanet
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och smidigt rita upp din drömgarderob! Din ritning
sparas och du är sedan välkommen in till oss i butiken
er vid köp av kök för minst 70.000 kr. Förvaring: Gäller all förvaring, oavsett pris.
för att med vår hjälp göra verklighet av drömmen.
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