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De har förvandlat
Skräddarslätten till en idyll
12-13

20-21

Så fick 3-barnsfamiljen
ordning i förrådet

Beas vanliga bostad har
en ovanlig stil

i samarbete med

Gård &Villa

augusti 2020

Foto Svenskt Tenn

Foto Madam Stoltz

Ett hem är mer än
någonstans att bo

INRED PERSONLIGT. Det tydligaste trendspåret i
höst är en fortsatt fokusering på personlig inredning och inte inreda ”som alla andra”.

MÖNSTER. Ett sätt att göra hemmet mer personligt är att våga låta mönster kollidera. Som här i Svenskt
Tenns nya utställning Höst.

Vad är det för trender som gäller hösten 2020?
I septembernumret av Gård & Villa kommer vi att kika närmare på det.
Men redan nu går det att skönja att samma stora trend som dominerat
inredningen i flera år fortfarande finns med i bilden:
Den personliga inredningen.

D

JOBBA HEMIFRÅN. Hemarbetsplatsen behöver
inte vara särskilt stor. Här en idé där den göms av
skjutdörrar.

et finns ingenting som är så
tråkigt som att kika in genom
fönstret hos grannen och se
att det ser likadant ut där, säger bloggaren och inredningsinfluencern Sofia Wood i en Svt intervju.
Hon fortsätter:
– Nu är vi verkligen intresserade av det
personliga hemmet som passar oss och då
kan det få bli lite hur som helst. Man behöver inte tänka att det ska vara så perfekt.
Ett sätt att skapa sitt personliga hem är att
använda mönster menar Sofia.
– Mönster är ett fantastiskt sätt att faktiskt

skapa ett personligt hem och där tycker jag
inte man ska vara rädd för att kombinera
mönster med mönster.
Genom att plocka upp gemensamma färger
i mönsterblandningen och på så sätt få en
”röd tråd” får hela inredningen ytterligare
en dimension.
I Sofias spaning finns också ett trendspår
som är en konsekvens av vårens myckna
distansarbete.
– Hemmakontoret är här för att stanna och
vi kommer att få se mer inredda arbetsplatser i hemmen.
Platsen behöver dock inte vara särskilt

stor och man behöver inte heller ett helt
arbetsrum. Istället integreras arbetsplatsen
exempelvis i vardagsrummet där skrivbordet passar bra in i resten av
inredningen.
– Man kommer bort från
tänket att skrivbordet ska se
ut som på en arbetsplats,
menar Sofia Wood.

Om Gård & Villa

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

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

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

Men det handlar om mer än en bostad.
Vi vill skapa ett hem. Med allt som det
innebär. När vi undersöker hur människor
vill bo så är det några saker som sticker ut:
• Vi vill bo i egenägd bostad. Antingen i
ett innerstadskvarter eller i en trädgårdsstad.

Just nu pågår en snabb förtätning av
landets kommuner. När nu kommunerna
planerar för att lösa bostadsbristen vill
det till att inte göra om 60- och 70-talets
misstag. Vår vädjan till dem som planerar
är: Glöm inte att planera också för möjligheterna att skapa ett hem.

• Vi vill bo enkelt, och då menar jag inte
enkla hem utan att vi är lata.
• Vi vill ha fysiskt nära till både livets
nödvändigheter och lyx. Det innebär både
livsmedelsaffär, restauranger, skolor,
apotek etc.
• Vi vill bo där det är fint. Inte ett centrum
i betong där allt finns bakom en ytterdörr,
även om det är enkelt.
• Vi vill bo i villor i trädgårdsstäder.
Men inte utanför staden med långt till allt.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna Skaraborg

Foto Elfa

Det är trendigt att
vara otrendig i höst

E

fter en hemester på repeat är
det dags att gå tillbaka till
det normala. Ett normalt som
känns lite onormalt. En höst
som verkar börja som våren
slutade. Som om vi bara tog en paus under
sommaren och åkte och badade. Alla till
samma ställe dock… Kanske inte helt
onaturligt ändå. Vi är ju trots allt flockdjur.
När vi inte i flock kan åka utomlands så
har vi i flock köpt båtar, husvagnar och
samlats på alla de där ställen som man
måste besöka när man ändå är hemma.
Som de flockdjur vi är så tenderar vi att
göra som andra. Det gäller allt från studier
till märkeskläder. Samma sak gäller hur vi
vill bo. Under våren har många varit oroliga för prisutvecklingen på bostäder men
den har hittills klarat sig bra. En orsak,
förutom att folk fortfarande har jobb och
räntorna är låga, kan vara att vi faktiskt
saknar bostäder i Sverige. Ett behov som
inte försvunnit i Coronarapporteringen
utan snarare blivit än mer viktigt.

Vinnare i Gård & Villas

Sommarkryss!
Tack till er som besökt och
upptäckt nya upplevelser
i Skaraborg!
Vinnare blev familjen
Christina Schmidt från
Vinninga och Gunnel Mathiesen
Tibro.

?

?

?

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Layout och grafisk form:
Reko Reklam, Lennart Danling
Följ oss på www.gardochvilla.se
Vi finns även på
www.gardochvilla.se
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HELT NYA JEEP® WRANGLER
BYGGD FÖR FRIHET OCH ÄVENTYR
Loungefåtöljen
Jet Set från Hillerstorp är
tillverkad i flätade uv-band med beige
aluminiumstomme. Fåtöljen är en del av
Jet Set-serien som är designad av Karl Malmvall.
Cirkapris pris 7 300 kr inkl. dyna.

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

Cube har en hängande eldskål som enkelt kan
lyftas ur. Vänd Cube upp och ned för att kväva
elden. När elden slocknat kan Cube användas
som avlastningsbord och pall.
Cirkapris 4 000 kr. Från Folkpool

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

ALFA ROMEO STELVIO
Alcro Bestå Fönsterfärg är en vattenburen täckfärg
med väderbeständigt skydd för trä utomhus. Planket på bilden är målat med Alcro Bestå fönsterfärg
i kulören 402 Honungsgul.
Cirkapris 290 kr/1 liter.

Skapa en hållbar yta till staketet med Perfekt Plus
Fönster- och snickerifärg! Staketet är målat i kulören Granbarr 091 och spetsarna i kontrastkulören
Korall 001. Från Beckers.
Cirkapris 670 kr/2,7 liter.

SKÖNHET OCH TEKNIK I PERFEKT HARMONI

Fina fisken! Vävd kökshandduk i bomull med ett
trevligt metallic-tryck i blått. Storlek 50x80 cm.
Från franska La Cerise sur le Gâteau, Sufraco.
Cirkapris 200 kr.

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

Den nya kombitrimmern 325ILK från Husqvarna är mycket
flexibel och kan utrustas med många olika fästen,
exempelvis stångsåg, kantskärare, kultivator m.m.
Cirkapris, exklusive batteri och laddare, 3 690 kr.

Alfa Romeo Stelvio Super, pris från 379 900 kr*
Bränsleför. bl. körning WLTP fr 6,4 l /100 km, CO2-utsläpp fr 167-209 g/km.
Miljöklass EU6d. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

TM

Henrik Roos Motorsport

Bil AB

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

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

Vi har butiker och montörer i:

Behöver du ett
extra rum?

Boka
tid idag!

Falköping

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

Trollhättan

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

Vara

Vill du inte
spika i golv och tak?

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

Lidköping

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

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

TM
Innervägg

Läs mer och beställ:
www.tibromobelindustri.com

Fabriksgatan 7, Tibro
Tel: 0504-150 50

www.solskyddsteknik.se

Ta ditt hus på allvar!
Boka en fasadexpert hos oss.

Du har
väl inte glömt
att olja altanen
med Jotun
terasslasyr
eller . . .

NORDIC SPIRIT HARMONY DARK/BASE GRÖN

HÖST
KAMPANJ

Kom in och
få goda råd
hur du ska
måla om
huset.

Elegant design. Nya idéer och möjligheter. Det är drivkraften hos HTH. Just nu kan du kolla in den
stiliga nyheten NORDIC SPIRIT DARK. Ett sofistikerat kök där det mörka naturmaterialet skapar en
perfekt bakgrund för element av mässing och ljusare nyanser som får träda fram.
Förverkliga din köksdröm på hth.se och boka ett inspirationsmöte eller besök din lokala HTH-butik.

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Telefon 0500-48 58 44
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Tibro Färgekonomi AB

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

Öppet
måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

LANTLIGT. Ett lantkök med stil och funktion när det är som bäst.

GÅRDSHISTORIA. Vid huvudentrén fann man under
gipsplattorna det ursprungliga taket med breda
plank. Här samsas historiska bruksredskap som
en gång brukats på gården.

STOR PLATS. Med härligt ljusinsläpp från alla håll samlas familjen gärna i det rymliga lantköket.
SOMRIG ENTRÉ. David och Josefina har återskapat
känslan av tidig byggnation. Med en känsla för
detaljer har man satt in breda fönsterfoder och
golvlister som man gjorde förr.

Alltid full rulle på Skräddarslätten
Med en vy som tagen ur en Carl Larsson tavla bland stengärdesmurar och vilda sötbärsträd, bor David
och Josefina Larsson med familj och de förvaltar ömt gården med anor från 1738.

R

edan när huset blev till salu i
början av 2000-talet fanns det
intresse att köpa gården. Familjen bodde då i ett nyrenoverat hus i samhället Lerdala,
inte alls långt bort från Skräddarslätten.
Men Josefina var vid den tidpunkten inte
alls lika övertygad som David att det var
rätta platsen att bo på. Hon kände att det
skulle kunna bli lite för isolerat.
- Jag som älskar spontanbesök var rädd
för att de besök vi fick i samhället skulle
försvinna säger Josefina. Så vid det tillfället
blev det ingen Skräddarslätt för oss.
Livet rullade på och några år passerade
tills gården på nytt blev till salu 2018.
David hade vid det laget lyckats övertyga
Josefina att Skräddarslätten skulle bli ett
fantastiskt ställe för familjen att bo på.
Båda är uppvuxna på landet i Skaraborg
och hade, efter att ha provat stadsliv i
Lidköping, återigen funnit glädjen med
lantlivet. Och denna gång blev gården
deras, något de idag inte ångrar.
- Det har blivit några hus för oss genom
åren och jag är nästan uppvuxen i en trähusfabrik. Min far ägde då Sjödalshus vars
8

text och foto Anita Johansson

FYRBENTA VÄNNER. Med hästar på gården finns
alltid att göra. Här ses Josefina med familjens två
hästar Zavoy och Blossom.

fabrik fanns i Timmersdala, säger David
och fortsätter:
- Jag har ett brinnande intresse för hus sedan barnsben. Både Josefina och jag gillar
det lika mycket. Fast hon är inredaren och
jag är byggaren. Vi kompletterar varandra
bra!
Gården hade varit i en och samma familj
under hela sju generationer sedan 1738
och själva boningshuset byggdes 1871.
Huset var nu i behov av en renovering som
skulle visa sig bli omfattande.
- Jag såg de färdiga dragen på en gång,
säger David. Josefina fyller i:
www.gardochvilla.se

- David gjorde en ritning efter alla våra
önskemål. Vi undersökte noga exempelvis
hur solen rörde sig över gården. Vi tittade
på var vi skulle umgås, var uteplatsen
skulle hamna och så vidare. Ritningen
lämnades sedan till en arkitekt.
Under tiden de väntade på bygglov började familjen röja i trädgården. På gården
gjordes också plats för familjens två hästar.
Ett intresse som alla är engagerade i.
Bygglovet kom och efter ett år var Skräddarslätten inflyttningsklart. Nu har familjen
hunnit se årstidsväxlingarna under cirka
1 1/2 år.
- Vi känner en stor tacksamhet över att få
vårda allt det här vackra runt omkring oss.
Vi gillar naturens skiftningar och vi bor i
en underbar miljö. Det är ju vardagen som
är livet. Vi gillar balansen mellan stad
och land. Alla kan ju inte bo i stan utan
man ska kunna välja. Jag önskar att man
från beslutfattares håll kunde drömma och
visionera mera, säger David.
Att de alla älskar livet på landet går inte
att ta miste på. Runtom i huset kan man
tydligt se att de på ett vackert sätt återbrukat många äldre föremål. Föremål som en

HARMONISKA DETALJER. Två flaskor i all sin enkelhet
med blommor och strån, skapar skönhet för ögat.

gång i tiden använts som bruksredskap på
gården och föremål som hittats på olika
secondhand butiker. Och det är Josefina
som smakfullt inrett huset.
-Jag har hittat många saker i gårdens alla
uthus och i ladugården men också letat
både på Blocket, Facebook ochTradera för
att hitta de rätta inredningsprylarna som
passar in i huset. Det kan jag verkligen
tipsa om. Låt det ta sin tid och vänta in
den rätta tills den dyker upp. Matsalens
pinnstolar till exempel kommer från ett
gammalt lärosäte i Göteborg.
Med ett natur- och lantbruksintresse har
familjen hittat rätt och har nu kommit i
ordning på gården. Alla är engagerade.
Sonen Elliot sätter sig exempelvis i gårdens traktor och flyttar på höbalar och alla
barnen vill vara med och greja. Och i våras
fick familjen ett besök av en bekant som
tyckte att han hamnat i paradiset.
- Det är alltid full rulle här på Skräddarslätten, svarar Alvin, när David och
Josefina undrar vad som är bäst på gården.
David och Josefina ler och håller med:
- Ja, här blir vi nog kvar, summerar båda.

DETALJER. I köket har Josefina satt sin prägel och
använt ett gammalt baktråg till fruktfat.

MED DJUP. Det generösa vardagsrummet badar av
ljus genom de stora fönstren. Här ses de begagnade matsalsstolarna från ett gammalt lärosäte
i Göteborg.

Hemma hos familjen Larsson

FINURLIG LÖSNING. Badrummet har fått en ljus inredning med inslag av trädetaljer och guld. Rokokobyrån har fått en ny kostym med tvättfat som hatt.

Här bor: David, Josefina, barnen Elliot,
Smilla, Lewi och till dagens besök Alvin,
pojkvän till Smilla.
Gör: David är egenföretagare. Josefina
är företagssköterska men arbetar
numera inom familjeföretaget.
Var: Skräddarslätten/Lerdala som hör
till Skövde kommun.
Huset: Gård med anor från 1738 och
nuvarande hus uppfört 1871.

<< SKRÄDDARSLÄTTEN. Att kunna ta på sig skorna
och vandra rakt ut på ängarna är en ynnest.
Med naturreservat runt omkring finns
mycket att upptäcka.
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TEMA:

UTEMÅLNING
UTOMHUSFÄRG
BECKERS
Hållbar färg av kvalitet. God kulörbeständighet.
Perfekt Plus Facade, Perfekt Oljefärg,
Perfekt Plus Fönster & snickerifärg.

Folkpool Lidköping
Skogsvaktarevägen 13

Rabetten gäller på butikens ordinarie pris.

20%

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

Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

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

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

Tänk att det redan gått ett år
sen vi tog över VÄXTHUSET

snitt hortensior

Korv
serveras
lördag 29/8
mellan
11-15,00

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

79:49,90
49,90

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

hortensior

Blandade
sorters snitt
Buntar

GUSTAV ADOLFS GATA 40
0500-41 33 20

Läs mer på www.ctc.se

STÅLLEVANG

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

Vi löser
RUT & ROTavdraget!

(intill Billinge Färg och Team Sportia)

ÖPPETTIDER: VARD. 09–19
LÖRD. 09–16 • SÖN. 10–16
10

549:-

www.ctc.se

Det firar vi med Kanonpriser
oPsis
på följande varor
Phalen idé
orch
kad
rosor i kruka
3-stjäl

29,90
45:-

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

www.gardochvilla.se

99:-

169:-

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

Vi gör din
vardag enklare!

䘀爀愀欀琀 琀椀氀氀欀漀洀洀攀爀⸀

VI HJÄLPER BÅDE
PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG.
RING OSS SÅ BERÄTTAR VI MER
OM VÅRA TJÄNSTER.

VÄRMEPUMPAR
* GSi Energieffektivitetsklass
i värmesystem (skala A+++ till G)
** EcoAir Energieffektivitetsklass
i värmesystem med inomhusmodul (skala A+++ till G)

skovde@veterankraft.se | tel: 0500-606 800

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

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

Kampanjerbjudandena
gäller15/6–5/7
29/8–20/9
2020.Med
Medreservation
reservation för
för slutförsäljning
Kampanjerbjudandena gäller
2020.
slutförsäljning
och
Lokala
avvikelser
kan förekomma
gällande
sortiment
ocheventuella
eventuellatryckfel.
tryckfel.
Lokala
avvikelser
kan förekomma
gällande
sortiment
䠀爀渀攀戀漀瘀最攀渀
vissa
Ⰰ 㔀㐀㌀㔀
ochleverantör.
leverantör.
Vissa
kampanjprodukter
kanbeställningsvara
vara beställningsvara
orter.
och
Vissa
kampanjprodukter
kan vara
på vissa på
orter.
Vårarabatter
rabatterochoch
ca priser
baseras
på leverantörernas
bruttooch
prislista och
Våra
rek.rek.
ca priser
baseras
på leverantörernas
bruttoprislista
Mer
information
om
oss
hittar
du
på
xlbygg.se
branschens
riktpris.
branschens riktpris. Mer information om oss hittar du på xlbygg.se
branschens riktpris.

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

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

www.gardochvilla.se
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Enklare vardagsliv
med ordning i förrådet

augusti 2020

Med tre aktiva barn är det inte alltid lätt att hålla ordning och få ihop logistiken. Men efter att ha tagit tag
i förrådets inredning har nu familjen effektiviserat logistiken och hittar sina saker på nolltid.

C

foto Per Slagbrand

ecilia och Christopher bor med sina tre söner, Oscar,
Eric och Philip i ett ganska nybyggt hus. Det mesta
i huset är färdiginrett sedan länge men av någon
anledning förblev förrådet oinrett. Tills nu när de
sex år efter inflytt bestämde sig för att tag i rummets

oordning.
Visionen har varit att skapa ett välorganiserat förråd med fokus
på att enkelt hitta kläder, skor och sportutrustning. Men också
ha koll på verktyg, trädgårdsredskap, resväskor, penslar och
halvfulla färgburkar. Därför delades förrådet upp i olika teman:
säsongsförvaring av kläder, sport och fritid och trädgård.
För att enklare hitta säsongens kläder och skor är det öppen
förvaring som gäller. Tidigare låg allt nedpackat i kartonger.
– Förr tänkte jag att vi skulle komma ihåg var vi la sakerna och
vilket system vi använde oss av. Men man glömmer så fort, säger
Cecilia.
Kläderna är fullt synliga och jackorna hänger i storleksordning
på en klädstång. Skorna är placerade på trådhyllor så att grus
och sand kan falla ner på golvet. Och varje hylla är märkt med
skostorlek.

En av familjens största utmaningar var att snabbt och enkelt
hitta sina sport- och fritidsprylar. Därför utsågs en hel vägg till
förvaring att detta. Ryggsäckarna hänger på krokar som utnyttjar
hyllans fulla djup. Skidorna förvaras på konsoler precis under taket och alla bollar förvaras smidigt i en bag av meshtyg. Golfbagarna hänger på stora redskapskrokar, placerade på olika höjder
för att passa respektive familjemedlem.
Och visst har ordningen resulterat i en ökad motivation att just
hålla ordning.
– Barnen vill till och med själva lägga tillbaka alla saker nu,
säger Christopher.
Christopher och Cecilia har under åren samlat på sig en hel del
verktyg, skruvar och spikar. Skruvmejslar och tänger hänger numera på förvaringstavlor med krokar. Spikar, skruvar och muttrar
ligger sorterade i boxar på tavlan och skruvdragaren förvaras på
trådhylla. Sladdar hänger på stora redskapskrokar och övriga
halvstora saker har fått plats i utdragbara backar med etiketter.
Hörnan närmast dörren blev trädgårdshörnan och där hänger nu
redskapen enkla att komma åt utan att dra in smuts i förrådet.

FÖRE. Det gick åt massor av tid att leta rätt på sakerna när oordning rådde i förrådet.

Där finns också specialkrokar för skyfflar och räfsor, trimmer och
häcksax.
Familjens många målarpenslar och halvfulla burkar med spackel och färg har fått en särskild förvaringssektion med krokar på
en förvaringstavla för verktygen och hyllor för hinkar och flaskor.
Familjen är nöjda med sitt nya förråd och är förvånade över hur
mycket tid de sparar på att inte behöva leta.
– Den tydliga överblicken över alla saker gör det så mycket enklare att hitta det vi behöver. Nu hittar vi allt på nolltid, avslutar
Cecilia.					
					Källa: Elfa

”Nu
hittar vi
sakerna”

FINT I FÖRRÅDET.
Cecilia och Christoffer
inredde sitt förråd och fick mycket
smidigare logistik på sakerna hemma.

SYNLIGT. Kläder och skor förvaras synligt och i storleksordning.

<< ORDNING OCH REDA. – Ett litet steg för mänskligheten, men ett stort
steg för en trebarnsfamilj! säger Christopher och Cecilia som tog tag i att
organisera sitt förråd.

VAR SAK PÅ PLATS. Ordning och reda också på verktyg och målarprylar.

www.gardochvilla.se
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PRIS FRÅN
LAGERVARA

Välkommen till Rixners Möbler i Tibro.
Här hittar du alla möbler du behöver till ditt
hem från välkända leverantörer.
PRESLY DIVANSOFFA VÄNDBAR. TYG ASTON
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www.gardochvilla.se

ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18 | Lördag 10-14 | Söndag sommarstängt
Följ oss också på

Sveriges möbelcentrum

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

www.gardochvilla.se
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Nya smaker av
svampen du plockat
Skogens guld – visst är svampskörden ljuvlig att plocka och tillaga.
Men vad nytt kan vi göra med guldet? Här några nya smaker
presenterade av Ingrid och Pelle Holmberg, svampplockare
respektive svamplagare i dryga 40 år.
FOTO Susanne Hallman

Osso buco med kremlehattar

Grönsakspaj med svamp
4 portioner
Pajdeg:
• 5 dl vetemjöl
• 200 g smör
• ½ tsk salt
• ½ dl vatten
• 1 litet agg
• ½ tsk ättiksprit (12 %)
Pelle Holmberg är en av Sveriges främsta svampexperter. Ingrid har tillagat svampen som de plockat genom alla 40 år de plockat svamp och det är
mycket möjligt att hon är landets ledande svamplagare. Hennes goda recept finns
samlade i boken Svampkokboken, Norstedts förlag.

4 portioner
• 1 dl olivolja
• 400 g hattar av kremlor
• 600 g kalvlägg sågad i skivor
• 2 morötter, tärnade
• 50 g rotselleri, tärnad
• 1 – 2 gula lökar, hackade
• 2 vitlöksklyftor, hackade
• 400 g krossade eller hela tomater
• 2 dl vitt vin
• 1 tsk salt
• 1 krm svartpeppar
• 1 lagerblad
• 2 msk koncentrerad kalvfond (eller 1 buljongtärning)
• 2 tsk torkad timjan
• 2 tsk torkad basilika
• rivet skal av ½ citron
Hetta upp en del av oljan och bryn svamphattarna i omgångar. Ställ åt sidan. Bryn köttet i hälften av oljan som är kvar i
en järngryta. Häll i resten av oljan och lägg ner svampen och
grönsakerna. Stek några minuter. Tillsätt tomater, vin, salt,
peppar, lagerblad och kalvfond. Låt småkoka med locket på
tills köttet är mört, det tar 1 – 1½ timme. Tillsatt örterna och
hälften av det rivna citronskalet. Strö på resten av citronskalet
vid serveringen och gärna lite färska örter. Servera med ris eller pasta och sallad. Vill man inte ha kalvkött går det bra med
skivad fläsklägg (utan svål) eller skivad lammrygg. Lamm är
färdigt på 45 minuter och fläsklägg tar ca 1 ½ timme.

Renskavsgryta
4 portioner
• 1 paket fryst renskav
• 2 msk smör
• 1½ liter färsk svamp
• 2 gula lökar, hackade
• 2 dl svampbuljong på tärning
• 10 enbär
• ½ tsk stött torkad rosmarin
eller 1 tsk färsk
• 1 dl grädde
• ½ dl tranbär eller lingon
• salt, peppar
16

Bryn renskavet i hälften av smöret, lägg
över i en gryta. Skär svampen i mindre
bitar och stek i resten av smöret tills den
får färg, lägg ner löken och låt den steka
med. Lägg över i grytan.
Tillsätt buljong, enbär och rosmarin.

www.gardochvilla.se

Låt koka 10–15 minuter utan lock.
Späd med grädden. Smaka av med salt
och peppar. Lägg sist i tranbären eller
lingonen. – Pelle brukar vara uppe i
Storlien i mitten av augusti. Då plockar
han rimskivling, tegelsopp och gul- och
storkremla som han torkar och tar hem.
Den svampblandningen brukar jag
använda i renskavsgrytan. Men trattkantareller, som de flesta har mycket av,
passar också bra, säger Ingrid och fortsätter: – Man kan ta lite rårörda lingon
om man inte har tillgång till färska eller
frysta lingon eller tranbär.

Fyllning:
• 1 liter färsk svamp i bitar
• 1 gul lok, finhackad
• 2 purjolökar, skivade
• 1 stor morot, grovriven
• smör eller olja till stekning
• 2 dl crème fraiche
• 2 ägg
• salt, peppar

Gård &Villa

Hacka ihop mjöl, smör och salt. Gör en
grop i mjöl- och smörhacket. Blanda
vatten, ägg och ättika och häll i gropen.
Blanda snabbt ihop och låt ligga i kylen
minst 30 minuter. Gör fyllningen
under tiden.
Fräs svamp, lök och morot i smör. Ta från
värmen. Rör ihop crème fraiche och ägg
och rör sedan ihop blandningen med
svamp och grönsaker. Kavla ut pajdegen
och klä en pajform, nagga
och förgrädda ca 10 minuter i 225°.
Häll i fyllningen och grädda i 200° ca 30
minuter. De flesta svampar passar bra att
använda, gärna blandsvamp. – Jag har
använt blek taggsvamp till den här pajen
och då pudrat på en aning curry, ca 1
krm, när jag stekt den.

augusti 2020

Jag har även gjort paj till veganer. Då byter man ut smöret i pajdegen mot vegetabiliskt margarin. Crème fraiche ersätter
man med någon sojaprodukt som man
rör ut med 2 tsk maizena majsstärkelse
så att fyllningen blir fast, berättar Ingrid.

Quesadilla med svamp
- mellanmål, tilltugg eller utflyktsmacka.
4 stycken
• 1 liter färsk svamp eller 3 dl fryst
• olja till stekning
• 1 kall kokt potatis, skalad
• 2 vitlöksklyftor, skivade
•2 rödlökar, hackade
• 2 dl riven ost
• 1 tsk saft från lime eller citron
• 2 msk hackad persilja
• 1 msk olja
• 8 små tortillabröd
• 1 ägg
• salt, peppar

Fräs färsk svamp tills vätskan kokat bort.
Stek den färska eller frysta svampen i
olja tills den fått lite färg, salta. Mosa
potatisen och blanda i lök, ost, limesaft,
persilja och svamp, salta och peppra.
Pensla tortillabröden på ena sidan med
uppvispat ägg. Lägg potatisröran på 4 av
tortillabröden och lägg på de övriga som
lock, de penslade sidorna ska ligga mot
fyllningen. Tryck till längs kanterna. Stek
i torr panna på båda sidorna. Bröden ska
vara genomvarma så att osten smälter.
Servera varma eller kalla, hela eller i
mindre bitar.

Smördegsinbakad fläskfilé
4 portioner
• 500 g fläskfilé
• smör till stekning
• 2–3 dl frysta kantareller, blandsvamp,
champinjoner (ca 1 liter färsk svamp i
bitar)
• 1 dl crème fraiche
• ev maizenaredning
• 2 plattor fryst smördeg
• äggula
• salt, peppar
Putsa filen. Bryn den runt om i smör.
Salta och peppra. Svep in i folie, låt
svalna. Fräs kantarellerna i smör, tillsatt
crème fraiche. Koka ihop, red ev av med

maizenaredning. Låt svalna. Sätt ugnen
på 225°. Kavla ut smördegsplattorna till
en rektangel lagom för fläskfilén.
Lägg filén på degen, bred över
www.gardochvilla.se

svampstuvningen. Tryck ihop degkanterna ordentligt runt om filen. Pensla med
äggula. Om man vill kan man skära ut
blad eller andra figurer och fästa på den
inbakade filén med hjälp av lite vatten.
Grädda ca 20 minuter. Använd gärna
en stektermometer för att se att köttet
är klart, innertemperaturen ska då vara
70°. Servera med en sallad. Oxfilé kan
också användas. Den behöver inte vara
genomstekt, 55° för rosarött, 60° för rosa
och 70° är genomstekt. Det är en bra
bjudrätt, eftersom man kan bryna köttet
och göra stuvningen innan.
Sedan behöver man bara servera en
god sallad till.
17
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OSTBUTIK • OSTLAGER • RESTAURANG • PRESENTBUTIK

EN OSTUPPLEVELSE
VÄRD EN OMVÄG

OSTPARADISET I FALKÖPING

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

Lions hjälper. Vi hjälper till
vid katastrofer.

Lions Sverige

Wood Tex-hink av återvunnen plast!

Sveriges Lions Hjälpfond

Vi har ett stort sortiment av miljömärkta färgprodukter
Här kan du använda ditt cashback card!
Vi vet hur du ska göra

Pg 90 1948-0
www.lions.se

Gustav Adolfs gata 53
541 45 Skövde
Tel. 0500-412210
Öppet 9-18, lörd. 9-15, sön. 10-15
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Känn glädje och stolthet när du tittar på din
uteplats med marksten från Borgunda
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Drömmar om ett
GÄRE BYGG

Vi lagerhåller ett av marknadens bredaste sortiment av marksten, plattor och mursten.
Passform, slitstyrka och frostbeständighet är självklara egenskaper hos produkterna.
Men vi vill att de ska leva upp till än mer.
Att du känner glädje och stolthet när du tittar på din uteplats eller mur är minst lika viktigt för oss.
Liksom att produkterna talar till ditt förnuft samtidigt som de är vackra att se på.

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

5-6 och 12-13 september

Utemiljö & Handelsträdgård AB

Tel 0505 - 300 75
garden@molltorp.com
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vardagar 9-18
lördagar 9-15
söndagar 10-15

Tel. 0500-471100

VÄLKOMNA
www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se
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Bea bara måste göra
något av den här grejen

Gård &Villa

”Det ska
vara lite
komplicerat”

augusti 2020

More is more är det som gäller i Bea Lidemalms fantastiska bostad. Kreativt har hon skapat med färg och lust på
hemmets alla kvadrat. Och här är det minutiöst avvägda färgkrockar som gäller.

R

edan direkt innanför dörren
möts man av Beas kreativa
sinne. Hallens limetonade
tapet med organiska mönster ramar in det L-formade
utrymmet och välkommenkänslan sitter
direkt.
– Jag gör om här hemma när jag känner
för det. Köket har jag nog målat om en
fyra-fem gånger. Och sovrummet har fått ny
tapet flera gånger. Men rummet har också
bytt plats med ateljén.
Hennes startsträcka från tanke till handling är inte särskilt lång. Bea brukar
sätta igång direkt. Nu senast förvandlades
sovrummets rosa toner från rosa till milt
senapsgult.

text Marie Pallhed | foto Lotta Silfverbrand

– Jag gillar färg, mönster och medvetna
färgkrockar. Men motsatsernas nyanser
måste stämma exakt.
Det är perfektionisten i Bea som talar. Hon
skrattar:
– Märks det så tydligt alltså? Jo jag har en
klart perfektionistisk ådra. På både gott
och ont. Dessutom vill jag gärna att det jag
gör ska vara lite komplicerat. Något som
utmanar mig.
Som med stickningen exempelvis som Bea
blev sugen på att lära sig. Vilket hon också
gjorde. Men enkel rätstickning blev det
inte ens från början. Utan istället gick hon
igång på avancerad mönsterstickning med
hjälp av Youtube.
– Jag är en garnnörd, som så många andra

som stickar är. Gjorde därför en hylla med
kuber till vardagsrumsväggen där fina
nystan får visa upp sig ett tag.
Och visst bor det en konstnärssjäl i denna
artistiska kvinna. Hon har ett driv att med
färg och pensel uttrycka sig med varierad
intensitet över tid. Några gånger har hon
också ställt ut.
– Jag målar porträtt, ja människor och då
och då stilleben. Ibland måste jag dock hitta tillbaka till lusten att uttrycka mig med
penseln och då letar jag efter det nya.
Som när hon bestämde sig för att måla av
skulpturer. Tre blev resultatet och alla
uttryckte smärta i någon form.
– Jag såg bilderna i konstböcker och det
gav mig inspiration att börja måla igen.

KARAMELLIGT. – Det svåraste är att bostadens
norrläge ger ett blått ljus som äter upp allt gult.
Men inte denna varma väggnyans, säger Bea.
Loppismöbler i rosa och lila luckor som skön
färgkrock.

VARDAGSRUMSDEL. I hörnet vid matsalsbordet har
Bea tapetserat väggarna och målat bordsskivan i
en metallic-färg som ger penseldrag. Bordeauxfärgade stolar därtill och lekfulla egenskapade
taklampor.

KOMPLICERANDE. Bea bakar gärna, följer recept
men inte på kryddningen. – Pepparkakornas mix
av kryddor är intressant att experimentera med
och bakar jag bullar blir det fler smaker på
samma batch.

SNYGG FÖRVARING. På väggen bildar kuber med
färgfina garnnystan ett oregelbundet attraktivt
mönster. – Fick för mig att bygga en förvaring och
gjorde det av bitar i mdf som jag limmade upp på
väggen.

SOVRUM. Förra våren förvandlades de rosa väggarna till en sobrare färgsättning med medaljonger på
tapeten. Och i våras förstärkte Bea färgskalan med
senapsgula textilier. Säng med amerikanska mått.

MORE IS MORE. Läckra, dekorativa glasbollar
som lyser på vardagsrumsbordet.

UTTRYCKSFULLT. – Med garn känner jag ofta
”måste ha”. Annars försöker jag låta bli att köpa
saker och förnya det jag har. Jag brukar komma
på när det är dags att göra om och då händer
det direkt.
LÄSVÄRDA? Nej inte dessa som är en fin och smart
förvaring för sminkprylar.
SMÄRTSAMT 1.
Pietá Maria
och Jesus

SMÄRTSAMT 2.
The Dying Gaul.

SMÄRTSAMT 3.
Amor och
Psyche

<< KONSNÄRLIGT KREATIVT. Ateljén är lika mustigt och kreativt inredd som resten av Beatrice Lidemalms
lägenhet. – När målarduken är stor fäster jag upp den på en stor spånskiva. Det funkar bra.

www.gardochvilla.se

På besök hos Bea Lidemalm
Bor: I tre rum och kök.
Jobb: I färghandel.
Inredningsstil: Artistiskt inrett
med färger, former och uttryck som
krockar och harmonierar. Med rum
för måleri, skapande, stickande och
bakande. Försöker tagga ner på inköp och gör om det som finns.
Kreativt tänk: ”När det är dags att
göra om så vet man.”
På G: Det verkar som om det är
dags att börja måla igen.
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sLÄTTe -eKeDÀLs sOLsKYDD
TÖReBODA - MARIesTAD

0501 400 22

www.slatteekedalssolskydd.se

687/st

(550kr exkl. moms)

HUR KOMMER DU ATT
VINTERTÄCKA POOLEN?
Borgas poolplåt är ett bra alternativ för att få både ett
säkert och effektivt skydd över poolen på vintern
och som även klarar mycket snölast.
Plåtstorlek: 930 mm x 5000 mm

MÖT hÖsTen MeD
nYTT sOLsKYDD

Snabb leverans på
måttkapad plåt
Plåten producerar vi på bara
hela 5 arbetsdagar i måttanpassade längder från vår
egen produktion i Skara!
Se alla plåtprofiler och
byggtillbehör på borga.se

slätte ekedals solskydd
stockholmsvägen 45
542 33 Mariestad

Tel. 0511-34 77 11 | www.borga.se
Kampanjen på Poolplåt gäller t.o.m.lagret är slut.

Vi skapar
bättre villkor för
villaägandet!

info@slatteekedalssolskydd.se

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage

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

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

NY

Hyr
släpkärra
gratis!

STATIONSVÄRD
I LIDKÖPING

Colorama

Vi köper stål och metallskrot, alltid till högsta
dagspris!

Lindhagsgatan 1

Varmt
välkommen!
Boka kärra
online
här!

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

Anlita alltid en certifierad

MARKIseR, sCReen, PeRsIenneR
RULL-, LAMeLL-, PLIssÉ/DUeTTGARDIneR
ALLTID FRIA heMBesÖK
ALLTID OFFeRT DIReKT
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För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

öppettider

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

”

Utställning
av containers

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

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

Ni vet väl om att vi kan

serva & reparera
din bil?
Vi servar helt enligt fordonstillverkarens rekommendationer.
Vi använder alltid originaldelar eller minst motsvarande – helt enligt era önskemål.
Ring eller maila för förslag på tid och kostnad.
• Vi kan serva och reparera din BMW (vi hanterar condition based service
och mjukvara). Välkommen in så läser vi nyckeln!
• Släcker anmärkningar
(tvåor) från bilprovningen
• Däckhotell och däckservice
• AC-service

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

22

www.stjarnfonster.se

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

www.gardochvilla.se

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

www.gardochvilla.se
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