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Från
Paris
bilsalong
Pia och Åke Svensson:

"Mycket
tidsenligt
i huset"

Hett med
kamin

i samarbete med

Kåseriet
från Gård & Villas
medarbetare

10%

Gör din jul
lite mer lekfull

BLACK MONTH

rabatt på alla våra produkter
inkl. monteringskostnaden!
Gäller t.o.m. 30 september

20 % rabatt

på alla produkter

Foto och källa | ByOn

Solskydd
utomhus
Fönstermarkis

Rullgardin

Terassmarkis

Plisségardin

Korgmarkis

Lamellgardin

Zipscreen

Persienn

Pergola

Gardin

D

sådan vi hugger i skogen? Du kan lika gärna skapa din egen. Måla en gran på väggen
i exakt den storlek och form du vill ha och
pryd den med riktiga julgranskulor – också
hängandes på väggen. Eller varför inte måla
också dem på väggen.
Ett aningen enklare sätt att göra din egen
variant av julgran är att hänga upp en
ljusslinga i en granform på väggen. Enkelt,
glimrande och fint.
Adventsljusstaken skulle egentligen inte
behöva vara en sådan som ligger gömd i ett
skåp och endast tas fram en månad per år.
Det funkar ju lika fint att använda ljusstakar man redan har och använder där hemma. Mixa och matcha med olika varianter
eller välj samma design men i olika färger.
Snyggt och personligt vilket som.
Julens hyacinter är inte bara vackra, de

doftar förföriskt gott också om du tål och
väljer en sådan sort. Plantera dem i udda
glas från dina skåp. Kanske i något glas
från loppis, något från 70-talet, ett färgstarkt eller kanske ett modernt från stora
varuhuset. Det är mixen som blir spännande och som gör dig så där extra glad i
sinnet. Som om du
vore barn på nytt.

Falköping 0515-15233
Lidköping 0510-50057
Mariestad 0501-809850
Trollhättan 0520-13391
Vara
0512-10788
info@solskyddsteknik.se
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Nu 11.995:så långt lagret
räcker!
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Ombyggnadsrea!

Vi fortsätter med 30-50% rabatt på utvalda soffor/sängar/matgrupper/mattor m.m.

2-sits
El-recliner
med konsoll
ord 16.995:-

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Gård &Villa - mässan
Hem & Trädgård - Antikt - Livsstil

Boka ditt fria
hembesök senast
15/12

soLskyddsTeknik - FörsäLjning och MonTering aV soLskydd

Årets julpynt skapas av inredningsdetaljer som redan finns hemma. Idéer som är busiga, inspirerande och vackra – och som ger en varm och öppen jul.

et ska vara lätt att skapa
julkänsla tycker jag. Utan
måsten och gärna med inredningsdetaljer som redan
finns hemma. Och känner du
inte för att vara traditionell så strunta i det
och ta fram det busiga, det inspirerande,
det vackra. Det som ger en varm, glad och
öppen jul.
Vanligtvis plockas det bort en hel del
inredning för att ge plats åt julpyntet. Men
tänk istället tvärtom. Varför inte ge befintliga inredningsdetaljer en julig touch
istället? Som en tomteluva på en figur du
har hemma, knyt en röd rosett på något
oväntat ställe, fyll en vas med granris och
baka knasiga pepparkakor för att hänga på
väggen.
Och vem säger att en gran måste vara en

Solskydd
inomhus

2-sits
El-recliner
ord 14.995:-

Nu 7995:-

så långt lagret
räcker!

5995:-

rabatt på
allt från Bröderna
Andersson

lUnA 4-SitS

25%

3-sits från

rabatt på hela
Tibrosängens
sortiment

4-sits från

8995:Lagervara

Outlet
2000 m²

30-60%
rabatt

SoffA GotlAnd

SoffA clAire

BYGGBAr SoffA BoSton

Öppettider:
mån-fre 10-18 | lör 10-14 | sön 11-15

Fåtölj
Genova+pall
svart skinn
Lagervara

5995:-

fåtÖlj GenovA
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Din batteributik i Skövde
75Ah fritid
Passar båtar, husbilar och
husvagnar.

999kr

Ord. 1395kr

120Ah Start

Billaddare

CTEK Value Pack MXS 5.0
1st. Ctek laddare MXS 5.0
1st. Komfortindikator, Eyelet M8
1st. Powerbank
1st. Bumper 60

899kr

Bra batteri för både start och
förbrukning. ord. 2195kr

1995kr

Just nu 10% på valfritt Optimabatteri!

Goda grannar

S

edan många år värms vårt
hus i huvudsak av en luftvärmepump. Att hus byggda på
1970-talet ofta hade elradiatorer istället för vattenburen uppvärmning var en konsekvens av dåtidens
oljekris. Då var den billiga elen framtiden.
Inte bara för villaägare utan också för
industrin.
Att vi elektrifierat samhället har varit en
framgångssaga utan dess like. Ända sedan
vi tände glödlampan inomhus istället för
att elda oljelampor har det tjänat både
världen och samhället väl. Vi har blivit mer
effektiva och världen renare. Vi har kunnat
effektivisera och automatisera vår industri.
Elen har helt enkelt gjort oss rikare och
friare.
En förutsättning för allt det där är har varit

en säker elleverans och ett billigt pris.
Samtidigt har det gjort oss bekväma och lite
lata. Vi har investerat mer i kosmetiska än i
funktion. Vi duschar längre och det är tänt
i varje rum.
Nu när elpriset skenar förändras mycket.
Både hur vi investerar och hur vi beter oss.
Som när tonårsdottern frågade om vi har råd
att betala elen nu när den är så dyr och om
det är något hon kan göra. Jag blev inte så
lite ställd när hon svarade OK! på förslaget:
”Du kan minska varje dusch med 20 min
till 5 min”. Det hade varit omöjligt för två
år sedan.
Eller när frun helt plötsligt går igenom alla
rum och släcker när vi går och lägger oss,
det har aldrig hänt.
Eller när kloka grannen byter luftvärmepump och jag känner att det kanske är dags

även för oss. Det är 17 år sedan vi köpte
den vi har och visst är de så mycket mer
effektiva idag. Han är bra på att kolla upp
vad som är bäst och var man ska köpa det.
Tack bästa granne, ny luftvärmepump
installerad och klar att spara el. Nu återstår
det att se hur mycket mer effektiv den är.

Om Gård & Villa

För annonsering kontakta:

Ansvarig utgivare:

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.

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

Uno Hufvudsson
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se,
Postadress: Gård & Villa,
Tallbacksstigen 7, 541 36 Skövde

Redaktör
Marie Pallhed
marie@gardochvilla.se

Tryck: V-TAB, Vimmerby
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Anette Sjöman: 0703-63 92 24
nettan@gardochvilla.se
Anita Johansson: 0733-10 25 20
anita@gardochvilla.se
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

Behöver du maximal kraft i minimal yta så är Optima rätt för dig!

749kr

55Ah Start
underhållsfritt
500cca
ord. 849kr

70Ah Varta AGM

Entreprenadbatterier till:
Traktorer • Grävmaskiner • Lastbilar • bussar • Saxliftar m.m

Deka 105Ah Start
Passar utmärkt till traktorer,
skogs och jordbruksmaskiner.
Med centrerade poler passar
den maskiner med både (höger eller vänsterplus).
”Made in USA”
950cca

Pris 2795kr

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

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

Batteri för fordon med
start/stop och diesel/
bensinvärmare
760 CCA
Längd: 278 mm
Bredd: 175 mm
Höjd: 190 mm
Vikt: 20,4 kg

Pris 2495kr

20-Pack AA-AAA batterier
Alkaliska AA/AAA batterier för ledlampor, fjärrkontroller m.m Kvalitetsbatterier från
Panasonic och GP till ett oslagbart bra pris! Ord. 79kr

Hörapparatsbatterier!
Europatillverkade hörapparatsbatterier från
Panasonic av premiumkvalité med ett fantastiskt
lågt pris! 6st batterier per karta.

24

90

kr

49

kr

Mariestadsvägen 98, Skövde
Tel:0500-48 33 00
Gäller t.o.m 15/12-2022
(eller så länge lagret
Vard. 9-17, Lörd. 10-13
räcker. Med reservation
för feltryck.
www.batterilagret.se

Vi finns även på
www.gardochvilla.se | sid 5

Välj en svensktillverkad garageport!

MONTERAT & KLART
www.skaraborgsolskydd.se
0510-501 50

Boka ett hembesök & få hjälp av vår
inredare med mått & färgsättning

fr.

15 900:-

OBS!
Efter godkänt
rotavdrag

✓ Smart konstruktion
✓ Snabb montering
✓ Utvecklad med säkerhet i fokus
✓ 10 000 storlekar i lager

Montering & försäljning av portar, dörrar & fönster
andreas@semo.nu | www.semo.nu
Serenadgatan 3, 543 36 Tibro | 0706 - 42 27 10

HELRENOVERAT. Åke och Pia kan nu pusta ut efter att ha förvandlat släktens sommarstuga till en genuin året-runt-bostad. Politikernas nu bortglömda
modeord resiliens är verklighet här. Vatten finns i egna brunnen, jordkällare till maten och vedeldning för uppvärmning. Här kan de klara sig länge utan el.

Torp med två rum
och kök blev modern villa

Åke Svensson är konstruktören som med mycket hjälp av släkt och vänner rekonstruerade hela familjens
hus - från sommartorp till en modern villa. Kostnaderna hölls nere rejält med eget arbete och återvunnet
virke från huset, fynd på överskottsmarknaden och egensågade plankor.
ers
ånad
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text och foto Ulf C Nilsson

I

dag begriper Åke inte riktigt hur han
orkade, men kreativiteten flödade och
gav energi till att skapa och genomföra
egna lösningar:
Lågt i tak? Ja men då plockar man
fram motorsågen, sågar av huset och flyttar
upp överdelen en halvmeter!
Dålig planlösning? Då slår man bara ut
några väggar och gör om.
Trappan till övervåningen felplacerad?
Plocka ner den i småbitar och bygg upp
den på ett bättre ställe.
Och allt skedde medan familjen bodde i
huset.
I KAPELLMÄSTARTAGEN. När andan faller på kan
Åke lätt samla ihop sitt gäng spelsugna ”gubbar”
och dra några goa låtar.
Fortsättning nästa sida

sid 6 | www.gardochvilla.se
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– Ja, jag och min fru Pia sov i ett uthus och
barnen bäddade vi ner i det som sedan blev
bastun.
Köket stod utomhus under bar himmel och
Pia möttes hela tiden av överraskningar.
När hon kom hem från jobbet kunde till
exempel taket vara bortplockat. Men hon
hade själv bestämda idéer om hur saker och
ting skulle se ut, så där var det bara för Åke
att anpassa sig.
Själva huset i Sundsmarken på vägen ut
mot Torsö kom på plats 1875 och 1943
var det dags för renovering. Då tillkom en
ladugård för fyra kor. Den senare är förstås
också ombyggd från grunden och rymmer
numera Åkes kontor och musikstudion där
de gamla kapellmästartagen från dansbandet Tommy Bergs numera får utlopp
på hobbybasis. Flera av de gamla bandmedlemmarna spelar vidare på andra håll,
bland annat i Barbados och Lasse Stefanz.
Åke fokuserar idag mer på uppdrag som
konstruktör inom områdena maskiner, plåt
och svets. Husprojektet är däremot i hamn
sedan flera år och eftersom så mycket av
det gamla togs till vara är det idag helt rätt
i tiden.
– Ibland märker vi inte ens att strömmen
går. Vi tycker om att ha mycket levande ljus
och vi värmer huset huvudsakligen med
ved, berättar Pia.
Hjärtat i hela huset är rörspisen, en så
kallad fattigmanskakelugn, med hög verkningsgrad. Den renoverades och används
hela tiden. Ved finns runt knuten.
– Och om pumpen skulle stanna kan vi
ta vatten med hinkar direkt från brunnen.
Vedspis har vi också och även jordkällare,
så här klarar vi det mesta, summerar Åke.
Nästa renovering gjordes 1971 då Pias far
fixade en tillbyggnad med både toalett och
rinnande vatten. När Pia och Åke tog över

PÅ HEMMAPLAN. I ett hörn av trädgården har Åke och Pia inrättat sitt eget ”Mallis” där de kan sitta
och mysa när solen ligger på.

TILLVARATAGET. Det tog Åke och Pia ett halvår att förvandla det gamla torpets två rum och kök till en
funktionell och stilenlig villa.

INRETT MED SJÄL. Loppisfynd och antikviteter som harmonierar med huset finns lite överallt i Åkes och Pias hem.

valde de att göra om alltihop och dessutom
addera en våning ovanpå så att huset fick
två rum till. Tvättmaskinen flyttades ur
badrummet till en egen miniavdelning och
då blev det plats för rena spa-avdelningen
med bastu, badkar och dusch.
Golvplankorna på övervåningen kommer
dels från det gamla vardagsrummet, dels
från den nedlagda Sparbanken i Töreboda.
– Jag fick dra ut ett par tusen småspikar
som hållit golvskiktet ovanpå, men fick det
billigt, berättar Åke.
Isoleringen i huset är den som blev över
vid ett stort bygge i Tibro och normalt skulle ha körts till tippen om inte Åke upptäckt
det innan. Det blev hans för en billig slant
och på köpet fick han även 10 000 överblivna spikar.

OMGJORT. Gamla köksingången är numera
huvudentré och taket ovanpå har Åke förstås
snickrat själv.
FUNKTIONELL OCH FIN. Den gamla vedspisen
fick förstås vara kvar och är fullt funktionsduglig
ifall andan skulle falla på - eller elen försvinna.

sid 8 | www.gardochvilla.se

STILENLIGT. Toaletten på övervåningen har Pia
bestämt designen på. Så för Åke var det bara att
flytta spegel, belysning och handfat från väggen
mitt emot där han först monterat dem.

CENTRAL VÄRME. Den gamla rörspisen värmer upp hela huset när den är igång - och det är den för det
mesta när kylan ute kryper på. Frisen i ovankanten visar var innertaket fanns innan Åke höjde alltihop.

Fortsättning nästa sida

www.gardochvilla.se | sid 9

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

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00
Foto: Åke Svensson

– Fönstren kommer direkt från en tillverkare. Jag frågade om de hade någon returnerad felleverans av treglasfönster, men det
kände de inte till. Men jag såg en dammig
hög på en hylla och frågade om den. Där
fanns precis vad jag ville ha och de själva
hade glömt bort den, så det blev affär.
Storleken spelade ingen direkt roll eftersom det ju bara var att såga upp lagom stora
hål i väggen för dem. Några som blev över
kunde Åke sälja i sin tur.
– Så till slut kostade de mig 370 kronor
styck. Byggskivor köpte jag från en annan
fabrik där de normalt skrotade sådant som
fått små skavanker. Priset blev under fyra
kronor styck.
Sådär höll det på under ett intensivt halvår
1986 och när allt, inklusive vitvaror i
kök och tvättstuga, summerades stannade
kostnaden på 150 000 kr. För ett helt hus.
Dyraste posten var takpannorna.

”

– Jag tycker om att vi bevarat så mycket
av det tidsenliga här i huset. Taklamporna
med sina keramikkopplingar satt till exempel tidigare i ladugården, berättar Pia.
Givetvis tänds de med gamla bakelitkontakter. Och mycket av möblemanget är även
det tidstypiskt med en hel del loppisfynd.
Resa behöver de heller inte göra eftersom
de byggt ett eget ”Mallis” i ett soligt hörn
av den stora trädgården, Fast sommartid
blir mycket tid förstås spenderat i någon av
båtarna - de har ju Vänern inom bekvämt
räckhåll.

Utställning
av containers

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

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

www.hyrmaskinertibro.se

Frakt tillkommer.
Läs mer på folkpool.se
Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

0515-201260
Tanka på GP samt
beställ din diesel och
smörjmedel.
Adblue

TAKLYFT. Här börjar huset nya utseende ta form. Den gamla panelen skvallrar om hur pass mycket
övervåningen höjdes för att ge mer luftig miljö inomhus.

Vi har 7 st gödseltrailer för utförandet av gödselkörning!

FOTO FRÅN FÖRR.
Pias far och mor köpte fastigheten 1971
och Pia och Åke förvärvade fastigheten 1986.

PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg

GAMLA LADUGÅRDEN. Det gamla foderbordet och
stallplatserna mejades ner för att göra ladugården
mer funktionell.

• Spolning
• Filmning
• TorrSugning

Foto: Pia Svensson

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

Spabad
från 49 990:-

FLEXIBILITET. Ombyggnadstiden var en tuff period. Här fixar Pia dagens lunch i ”köket” och barnen
fick sängplatser i det som skulle bli bastu.

NYA LADUGÅRDEN. Idag är ytorna här mer funktionella.

Välkommen till

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

16
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GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

Gaselle EVO Combi
Arca Pelletskaminer

för
annor
Även p RVED
METE

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

+

Vi har pelletskaminer i
olika storlekar, passar allt
från uterum till stora villor,
med eller utan skorsten.
Välkommen!
Var senaste
elräkningen dyr????
- jag kapar den och värmer
huset samtidigt

VEDPANNOR & PELLETS

Pelletsförråd | Solfångare | Solceller
Reservdelar till flera fabrikat!

www.agronola.se
Tel 0511-293 44

välkommen in och handla i våran butik! få hjälp och goda råd på köpet!
vi gör
flera meters
förstoringar
på canvas,
akvarell,
fotopapper
m.m.
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böcke
rt,
tackko r
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m.m
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vi har funnits i 19 år och är
nu enda butiken i staden som
klarar det mesta inom foto!
ÖPPETTIDER
mån-fre 10-18 | lunch 12-13 | lör 10-14
Beställ bilder på www.fotocenter.se

Gransikagatan 4C, Skövde tel. 0500-41 13 29

NORRMALM

HÖG EFTERFRÅGAN. Andreas och Emil Selomosson har fullt upp med att leverera pelletskaminer och dito pannor. Med tanke på de höga pelletspriserna
just nu har Andreas även tagit fram en nödeldningsinsats för att göra det möjligt att elda pelletspannor med ved istället.

Kaminer hetare än någonsin

Säkra ditt uteSpa till jul!
Boka redan nu och få leverans under december

:
0
0
0
.
45

”Slutsålt”. Det beskedet möts man av på många håll idag om man är intresserad av en kamin.
Höga elpriser och allmän osäkerhet om elförsörjningen har satt sina spår. Samtidigt har efterfrågan på ved
och pellets gått i höjden och priserna med dem.

F

ör kamininstallatörer har det varit och är bråda tider. Så brukar
det i och för sig alltid vara när
det mörknar ute och hösten
anländer med kyla och regn.
Det är då många börjar tänka att det kanske
inte skulle vara så dumt att ha brasa en som
mysfaktor hemma.
Därför är också hösten den tid på året då
det är högtryck på försäljning av kaminer
och i år har det tagit fart på allvar. Tidigare
år har det varit mer eller mindre tvärstopp
på efterfrågan efter jul, men den trenden
verkar brytas i år.
Installation av eldkassetter i vanliga öppna
spisar har nästan varit ”uträknat” på senare
år, men även här har intresset snarast
exploderat
– Vi har aldrig tidigare sålt så många. Allt
är slut och beställer man idag får man vänta
sid 12 | www.gardochvilla.se

text och foto Ulf C Nilsson

till midsommar nästa år på leverans, berättar Per-Olof Persson på AWW i Skara.
Där hade man lagom till anstormningen
hunnit avveckla butikslokalen och tänkt
trappa ner på verksamheten, men marknaden ville annorlunda.
Som ny värmekälla är det framför allt kamin som efterfrågas. Och det är täljstensvarianten som gäller. Eller gällde, för även
här är det slutsålt. Tillverkarna har svårt att
få tag på täljsten som blivit en bristvara.
– Jag pratade nyligen med en kollega i
Tyskland och det är samma sak där. Allt
som går att elda i är slutsålt, berättar PerOlof.
Det är egentligen bara pelletskaminer som
inte riktigt ryckts med i efterfrågan och
det beror sannolikt främst på att priset på
pellets dragit iväg ordentligt.
– Däremot har vi sålt en hel del etanol-

kaminer. De värmer inte lika mycket som
en vedkamin, men fördelen är att de inte
behöver någon skorsten, såger Per-Olof.
Pellets har blivit rena guldet sedan Ryss-

Pool
och
SPa lika
härligt
året
runt!

Finska spabad utan
avkall på kvalitet!

PEAKEN NÅDD? – Lång leveranstid på pellets
och bara små poster åt gången, konstaterar
Lars Åbom som startade Agronola i Axvall 1998.
Priser liknande dem idag har han aldrig upplevt
tidigare, men tror att de peakat nu och sjunker
framöver igen.

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

Fortsättning på sidan 14
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land kopplade loss sig själv från exportmarknaden. Dels kom en hel del pellets
därifrån, dels blev villorna i Polen, Tyskland och flera andra länder avstängda från
gasnätet och naturgas är en stor energikälla
även när det gäller uppvärmning av husen.
Efter det blev det rusning efter pelletsbrännare och pellets. Vilket i sin tur fick
priserna att rusa. Även i Sverige.
– Trots att exporten stoppades så fortsatte
framförallt danskarna att köra över bron
med släpvagnar och handla pellets i Sverige. Trots att priset nästan dubblades här, så
var det ändå lönsamt, berättar Lars Åbom
på Agronola Energi AB i Axvall.
Effekten blev att de lager som producenterna brukar bygga upp till hösten helt
enkelt inte fanns i år. Lars eget lager är
nästan tömt.
– Jag får prioritera och fördela ut små poster till gamla trogna kunder i första hand.
För min del går det bara att beställa mindre

Välkommen
till oss!
Att måla och tapetsera
är ett fantastiskt sätt att
förnya ett hem!

ROT-

avdr
a

get!

Med färg och tapet kan
vi hjälpa dig att skapa
ett ännu finare hem.
Kontakta oss så berättar vi mer!

MINSKAT LAGER. Trots dubblerat pris är suget efter pellets stort idag. Agronola brukar ha hela gårdsplanen full så här års, men nu finns bara den här lilla samlingen - och den är i första hand vikt åt gamla
trogna kunder.

partier idag och då är det åtta veckors
leveranstid.
Företaget säljer också pelletskaminer och
där är leveranstiderna inte lika brutalt
långa som för vedvarianter.
– Ungefär åtta veckor, säger Anders Selmosson som sköter den delen av verksamheten tillsammans med sin son Emil.
Efterfrågan ökar dock, så man får se hur
länge leveranstiderna står sig. En storsäljare här är de skorstenslösa varianterna Lilla
Frö och Mysinge som eldas med pellets,
men kyler avgaserna så pass att det räcker
med en fläkt genom väggen istället för
skorsten.
– Trots pelletspriserna idag är det nog inget
dumt alternativ, för priserna på bränslet
lär sjunka framöver. Och till skillnad från
vedkamin så kan man ju sköta de här via en
app i telefonen!
Till större pelletspannor av typen Gasell
har Andreas tagit fram en nödeldningsinsats som gör det möjligt att istället elda de
pannorna med ved.
Den som redan hunnit bärga hem en vedkamin sitter alltså i en vinnarsits. Men - det
gällde att göra rätt vid installationen, annars drog kostnaderna iväg. Vilka är då de
vanligaste felen? En som har koll är Robin
Wallander på Görene & Skara Sotningsservice AB:
– Ett av de vanligaste felen är att kaminen
placerats på för litet avstånd till brännbar
vägg. Då måste den flyttas innan den kan
godkännas för användning.

Hantverkaregatan 3, 542 32 Mariestad
Tel: 0501-707 90 • www.sanda.se

Julstämning
i butiken
Från

JULSTJÄRNA
ENKEL Vit eller röd

29

90
/st

OBS!
26 / 11 Har vi
extra julmyS
i Butiken

AMARYLLIS
I kruka
Olika färger

Fortsättning på sidan 16

Från

59:/st

Hyacinter

Olika färger
Olika färger

Från

90
19
/st

Från

90
34
/st

SNITTAMARYLLIS
Olika färger

JULSTJÄRNA
GRENAD
Vit eller röd

INSATS. Eldkassetter i öppna spisar var nästan uträknade för något år sedan. Det har ändrats med
besked. – Det har varit en otrolig vändning, säger
Johan Lind från Midskog Takstolar & Bygg.
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Vi hj
ä
dig mlper
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Vaser och krukor på bilder ingår ej

65:/st

Följ oss på Instagram #vaxthusetskovde och facebook

GUSTAV ADOLFS GATA 40, SKÖVDE
0500-41 33 20
(intill Billinge Färg och Team Sportia)

ÖPPETTIDER:

VARDAGAR 09–19
LÖRDAG 09–16
SÖNDAG 10–16

Priser gäller från vecka 47
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Taksäkerheten med stegar - så att sotaren
kan komma upp och ned på ett säkert
sätt - är något som ibland missas. Där har
reglerna hur det får se ut blivit betydligt
striktare på senare år
Ett annat vanligt fel, då kaminen ansluts
till en befintlig äldre skorsten som kanske
inte har använts på flera år, är att rökkanalen inte är tät nog. Då krävs keramisk
dragning eller en brandsäker slang för att ta
hand om rökgaserna.
De åtgärder som krävs då kan snabbt
dubblera priset mot det man räknat med.
Så det gäller att ha koll och att installatören
är kompetent.
Ett alternativ som kommit på senare är
skorstenar med integrerat luftintag till
kaminen. Då drar man inte ut någon värme
alls ur huset och slipper dessutom krångla
med att göra särskilda kanaler och luftintag
genom väggen.
Dessutom ska man inte glömma att göra
bygganmälan om ny eldstad till kommunen.
Det är mest en formalitet, för i Skaraborg
är det i princip fritt fram att installera och
få tillstånd att använda sin kamin överallt,
men det kan vara värt att för säkerhets
skull kolla upp det innan eftersom det varierar en del från kommun till kommun.
Sedan gäller det att elda rätt. En enda
rykande skorsten kan störa ett helt kvarter,
så ordentlig lufttillförsel och torr ved är
A och O.

Att tänka på vid vedeldning

Kompletta lösningar

Den som eldar med ved har själv
ansvaret för att utsläppet av föroreningar blir så litet som möjligt. Ger
din anläggning upphov till olägenhet
kan miljöenheten ställa krav på hur
du får elda eller förbjuda eldning.
● Ta reda på vad som gäller för just
ditt bostadsområde innan du installerar en anläggning.
● Välj en modern panna med ackumulatortank eller kamin som klarar
utsläppskraven.
● Se till att din skorsten uppfyller
brandsäkerhetskraven.
● Minst en fast installerad fungerande brandvarnare ska finnas i alla
byggnader som används för bostadsändamål.
● Elda endast med lagom torrt och
rent träbaserat bränsle och pyrelda
inte.
● Använd alltid lagom torr ved. Försök att ha veden lagrad, kapad och
klar under tak i ca 1 år.

Boka ert tak redan nu!
● Det är förbjudet att i villa elda med
hushållsavfall, mjölkkartonger, plast,
målat eller tryckimpregnerat trä,
spånskivor och dylikt.

rt a r
KAKELUGNAR. -Även gamla kakelugnar kommer
till heders, Det är bara att riva och sätta om dem
och det är faktiskt ganska lätt att fixa till dem, berättar Johan Lind från Midskog Takstolar & Bygg.
Företaget har sitt säte i Töreboda, men Johan
jobbar nu över hela landet.

LÅNG LEVERANSTID. Har man inte redan beställt
sin täljstenskamin får man förbereda sig på lång
väntan. Typ till efter midsommar nästa år.
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Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

TäTT & TryggT

SnaBBt och Snyggt
• tak • faSad • fÖnSter eller PlåtarBeten

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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Stort 30 års jubileum
i både butikerna och
på webben!

SE
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Ps! Du kan se konstverken via denna länk
https://skovde.rotary2380.se/page/konstauktionen-2022/

Paris bilsalong
följer strömmen

PPPPPPP
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Gör något bra och få ett konstverk på köpet!
Verk skänkta från lokala konstnärer t.ex. Mercedes Murat,
Jan Andersson, Maria Biederbeck, Dan Smedman m.fl.
Kom, ta med dina vänner och hjälp oss hjälpa - Sällskapet
Jultomtarna, Kvinnohuset Tranan samt Ukraina.
Alla intäkter går oavkortat
till dessa verksamheter.
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Alphyddevägen Skövde

måndag
5 december
kl 18.00
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Restaurang Berget
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Välkomna till

Skövde Rotaryklubb

WWW-HIFI----------SSSSSS
LLLLLLLLL 11
0500 - 41 06 40

TTTTTTTTTTT
SSSSSSSSS 21
0520 - 147 40

Kvinnohuset Tranan Skövde

TEXT Johannes Gardelöf och
Jenny Nilsson / © CNP AB
foto CNP AB

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

Lugnås

Götene

www.mariestadskok.se

Fynda soffor, sängar, fåtöljer, matrumsmöbler
och mycket mer.

SAVOY Hörnsoffa med öppet avslut
B 294 cm, D 225 cm, H 85 cm.
Tyg Iberia. 30% rabatt på alla Savoy
modeller i tyg Iberia!

15.397 kr

Ord. pris 21.995 kr

40%

E20

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

För öppettider, se hemsidan:

BLACK
WEEK

15%
BLACK WEEK
Upp till

40%
795 kr

14.446 kr

NILS Pinnstol
B 45 cm, D 51 cm, H 90 cm.
Gummiträ. Svart.

FAIRFAX Matbord
Ø 120 cm, H 75 cm. Finns i
flera storlekar och färger. 15%
rabatt på hela Fairfax serien!

Ord. pris 1.395 kr

Ord. pris 16.995 kr

Alpine Alpenglow
Alpine hamnade i rampljuset med en vätgasdriven hyperbil som döpts till Alpenglow. Namnet
kommer från det rödskimrande ljusfenomenet
som uppenbarar sig över bergstopparna strax
före soluppgången och symboliserar startskottet
för en helt ny era hos det franska varumärket
som ägs av Renault. Det rör sig alltså om en prototyp vars formgivning ska föra tankarna till sextiotalets A220. Alpine Alpenglow blickar med
andra ord bakåt och drömmer framåt med hjälp
av en förbränningsmotor som drivs med komprimerad vätgas. Därmed behövs inga bränsleceller
och förutom goda miljöegenskaper så bibehålls
även motorljudet.

PÅ UTVALDA
TEXTILIER &
ACCESSOARER

BYD Atto 3
2022 kommer att rulla till historien som året då Kina vände upp och ner på den svenska bilmarknaden.
Aldrig tidigare har så många nya tillverkare dykt upp och hela gänget kommer från folkrepubliken
med 1,4 miljarder invånare. BYD eller Build Your Dreams hade Europapremiär för Atto 3 som begåvats
med något så udda som ett inbyggt karaokesystem. Tja, det är bara att plocka fram mikrofonen och
börja sjunga! Under huven arbetar en elmotor på 204 hästkrafter vars batteripaket tar dig 42 mil på
en laddning. Prislappen är spikad till 534 900 kronor och därmed sjunger
Atto 3 kanske inte på sista versen…

4.000 kr
rabatt

UPP TILL

30%

rabatt på utvalda
soffor och fåtöljer.

11.995 kr

12.995 kr

ERIK Fåtölj & fotpall
B 73 cm, D 74 cm, H 108 cm.
Fårskinn. Finns i flera
kombinationer.

JUPITER Kontinentalsäng
180x200 cm. Inkl. huvudgavel, bäddmadrass och ben.
Tyg Salsa grå.

Ord. pris 15.995 kr

50%

Upp till
på utvalda produkter endast i butik
Erbjudanden gäller t o m 28/11 2022. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Senaste gången det begav sig var 2018 och sedan dess har det
forsat mycket vatten under floden Seines broar.
Vi talar förstås om bilsalongen i Paris som normalt dyker upp
vartannat år men även här har pandemin satt käppar i hjulen.
Därför var det ett kärt återseende som tyvärr många
biltillverkare nobbade då man tvingats dra åt svångremmen.
Utställarna som dök upp hade däremot plockat fram
spenderarbyxorna och bjöd på tro, hopp och rejält
med kärlek till miljön. Bienvenue à Paris!

Ord. pris 18.990 kr

EM HOME Lidköping Framnäsvägen 1 (Framnäs Köpcentrum)
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16 emhome.se

Dacia Manifesto
Många biltillverkare manifesterade sina kreativa
sidor i Paris – inte minst Dacia med konceptbilen
som döpts till just Manifesto.
Det är en fyrhjulsdriven leksak för alla naturälskare som bjuder på mängder av fräcka
lösningar. Baken kan exempelvis förvandlas till
en arbetsbänk samtidigt som sittöverdragen kan
extraknäcka som sovsäckar. Allt onödigt har
kastats överbord och därmed saknas såväl
dörrar som fönster. Manifesto är en elektrisk
lättviktare som ska kunna ta sig fram överallt,
inte minst tack vare sina luftfria däck som gör
punkteringar till ett minne blott.

< DS E-Tense Performance
Citroëns avknoppade lyxmärke DS drog
undan täckelset till en riktig skönhet.
E-Tense Performance ska bana väg för varumärkets framtida modeller och bjussar på såväl
exklusiva materialval som Formel E-teknik. I
maskinrummet arbetar
nämligen dubbla elmotorer på sammanlagt 815
hästkrafter som ser till att noll till hundra rullar
på runt två sekunder. Formgivningen är riktigt läcker och om du tycker att
linjerna känns någorlunda bekanta så är det
inget fel på minnet. Det här är faktiskt
en uppdatering av en publikfavorit som
visades på Genèves bilsalong 2016 och
därmed snackar vi återvinning på riktigt.
Fortsättning nästa sida
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< Fisker Ocean
Den danskfödde bildesignern Henrik Fisker är
i stöten och hoppas surfa på framgångsvågen
med hjälp av nya Ocean. Elsuvens inredning har
sitt ursprung ifrån återvunna pantflaskor och
fisknät från havets botten samtidigt som exteriören kommer i en rad läcka kulörer som Blue
Planet, Great White och Mariana Grey.
Fisker Ocean ska tillverkas i österrikiska Graz
och instegsmodellen á 450 000 kronor levererar
275 hästkrafter till framhjulen. Vill du däremot ha
fyrhjulsdrift så tillkommer en bakmonterad elmotor och effekten landar på 540 hästar.
Priset höjs samtidigt till 615 000 kronor.
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20%

PÅ ALLT I BUTIKEN 21-26/11

< NamX Huv
NamX är ett franskt startupföretag som fångade
mässbesökarnas intresse med sin vätgassuv som
döpts till Huv. Bakom designen står ingen mindre
än Pininfarina och resultatet talar för sig själv
samtidigt som tekniken visar vägen mot framtiden. Det rör sig alltså om en bränslecellsbil där
huvudingredienserna är vätgas och syre.
Därmed bildas elektricitet som i sin tur driver
elmotorn på 300 hästkrafter. Men är inte antalet
vätgasmackar förbluffande få? Absolut och det
är här nya NamX Huv ska förändra världen. I
baken gömmer sig sex löstagbara vätgaskapslar
som enkelt kan bytas ut och därmed slipper man
bekymret med infrastrukturen.
< Peugeot 408
Peugeot väcker liv i modellnamnet 408 och det
första man slås av är den lyckade designen där
grillens lejongap flankeras av två rekordstora
tillika lysande kindtänder. Fransosens smakfullt
välvda taklinje gör att suvcoupén drar blickarna
till sig och i en tid då många konkurrenter satsar
strikt på elektricitet så väljer Peugeot att satsa
på ett bredare motorutbud. Vi snackar om en
trecylindrig bensinare på 130 hästkrafter samt
laddhybrider på 180 respektive 225. Föredrar du
däremot en renodlad elbil så är det bara att hålla
ut till mitten av nästa år då E-408 lanseras.

Erbjudandet gäller även
på heltäckningsmattor
& specialmått
Jeep Avenger
Håll hårt i safarihatten för nu släpper Jeep sin
första helelektriska suv. Många associerar varumärket med tuff terräng, gyttjepölar och lervälling upp till skärmbreddarna. Jeeps fyrhjulsdrift
dyrkas som en gud och därför blir säkert många
förvånande när nya Avenger är – framhjulsdriven! Men som en liten tröst finns i alla fall sex
olika körlägen för exempelvis lera, sand och snö.
Äventyraren har försetts med en elmotor på
156 hästkrafter som tack vare ett batteripaket på
54 kilowattimmar ska fixa 40 mil på en laddning.
Det klassiska emblemet ”4x4” blir med eldrift i
stället ”4xe”. Det kan ju alltid lura någon!

Kontakta oss: 0504-142 30

MATTCENTRUM, SKÖVDE
Vipans gränd 2, Skövde · 0500-48 59 15
Vardagar 10–18, Lördagar 10–15 · www.mattcentrum.se

Vi skapar
bättre villkor för
villaägandet!
Next e.GO Mobile e.wave X
Det brukar lite skämtsamt sägas att ju fler kockar
desto sämre soppa, men vi skulle vilja påstå att ju
fler finansiärer desto krångligare modellnamn. Next
e.GO Mobile e.wave X är en riktig tungvrickare med
tyskt påbrå som sett dagens ljus tack vare crowdfunding. Designen är uppseendeväckande med
rejäla skärmbreddare i stryktålig plast och en poppig
limegrön kulör. Elmotorn på 107 hästar lirar ihop med
ett batteripaket på 30,4 kWh och för att ge extra
kick åt försäljningen har man tagit hjälp av fotbollsproffset Neymar Jr. Priset för den 336 centimeter
korta elbilen startar från 275 000 kronor.
< Renault 4Ever Trophy
Renault 4L gjorde storstilad debut på Salon de
l'Automobile 1961 och efter sextio år är det dags att
skaka liv i en hypermodern efterträdare på samma
bilsalong i Paris. Konceptet heter 4Ever Trophy och
flörtar vilt med gamlingen som såldes under parollen:
”4 dörrar, 4 hjul, 4 sittplatser och 4 hästkrafter”. När
den sista plåtlådan vinkade farväl till monteringsbandet i början på nittiotalet så hade över åtta miljoner
exemplar sålts på hundra marknader. Den nya fyran
ska lanseras under 2025 som en elektrisk skrytsuv
på 416 centimeter – men räkna med att designen
inte kommer att vara lika busig.
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Vi har boendet för dig!

Hyr
släpkärra
gratis!

www.tibrobyggen.se

Tapeter, färg och verktyg
från Flügger
Spara

BABYS POOL

GOLD DIGGER

MY DIARY

ENVY ME

HAPPY GO LUCKY

NEIGHBOURS LAWN

SURFERS PARADISE

NOBLE BLUE

NORDIC GRACE

PICTURE PERFECT

BOOGIE NIGHT

MUSEUM YELLOW

LIFEGUARD PRETTY

GUL

WANNABE LIME

TELLING STORIES

FOREVER YOUNG

BALLET SHOES

RELAXED GREEN

DIVE HARD

30-40
%

Stadens mest färgstarka

Varmt
välkommen!
Boka kärra
online
här!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Black Week
20-30 november

Vi har rensat i vårt sortiment och har extra vassa
priser på utgående varor. Begränsat antal.
Bli medlem i vår
kundklubb - du får
alltid cashback på dina köp.

Följ oss också på

Gustav Adolfs gata 53
541 45 Skövde
Tel. 0500-412210
Öppet 9-18, lörd. 9-15, sön. 10-15
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NKOCK CHRISTOPHER
LAI!
Prins
frå
LL SAMT DAGTID
695:- SÖNDAGAR
MEN ATT BOKA!

BORDSBOKNING: 0515-432 01 SAMT JULBORD@KURORTENMOSSEBERG.SE
MER INFO PÅ: KURORTENMOSSEBERG.SE/JULBORD

VI HAR JULBORD
FÖR ALLA!

Välj mellan
Traditionellt julbord,
Jultåg, Jul-ös eller
Julkonsert med julbord.
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N MÖSSEBERG

Ring för att boka tel 0511-571 90.
Besök oss på www.lundsbrunn.se

SISKA JULBORD – NU I UTÖKAD
JÄRNKOCK CHRISTOPHER LAI!
KVÄLL SAMT DAGTID SÖNDAGAR
OMMEN ATT BOKA!

BORDSBOKNING: 0515-432 01 SAMT JULBORD@KURORTENMOSSEBERG.SE
MER INFO PÅ: KURORTENMOSSEBERG.SE/JULBORD

KURORTENS KLASSISKA JULBORD – NU I UTÖKAD
PÅ LAI!
REGI AV VÅR STJÄRNKOCK CHRISTOPHER
TISDAG-TORSDAG KVÄLL SAMT DAGTID SÖNDAGAR
VÄLKOMMEN ATT BOKA!

KURORTEN MÖSSEBERG

START 25 NOVEMBER!
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Café & Restaurang Åsle Tå
FB: Café & Restaurang Åsle Tå
INSTA: cafeasleta

START 25 NOVEMBER!

Konditori Garströms
FB / INSTA: Garströms Konditori
Mellbygatan 2, Lidköping

KURORTEN MÖSSEBERG

PÅ

Österbergs Konditori
FB / INSTA: Österbergs Konditori
Närlundavägen 6, Tidan

EN

Bagare Brage
FB / INSTA: Bagare Brage
Bangårdsgatan 9, Skövde

8

Villans Café
FB: Villans Café
Torggatan 7, Tibro

7

Jenny Gelato Cafe
FB / INSTA: Jenny Gelato Cafe
Storgatan 20, Skövde

6

Bagare Brage
FB / INSTA: Bagarebragetibro
Karlsbrovägen 1, Tibro

5

Missa inte vår tävling
Hur många hinner du
besöka t.o.m. 31/12 ?
Dags att besöka ALLA.
Samla dina kvitton och
maila in resultatet till:
uno@gardochvilla.se

Butiken på Karlsfors
FB / INSTA: Butiken på Karlsfors
Karlsfors, Lerdala

11

Nohrbergs Bageri & Konditori
FB / INSTA: Nohbergs Konditori
Gamla Torget 2, Tidaholm

10

Skomakarn’s
FB: Skomakarn’s
Norra Kanalgatan 3, Karlsborg

9

Vara

3

Lidköping

Vänern

Falköping

Skara

Götene

1

8

10

Habo

Hjo

5

Tibro

Töreboda

Tidaholm

6

Mullsjö

4

11

2
Skövde

Mariestad

-Tävla med oss och vinn en härlig fika hos våra caféer, samla dina kvitton fram till 31/12.

Dags för Adventsfika hos våra caféer och konditorier

På med vinterdäcken
och fram med rattmuffen!
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VÄLKOMMEN ATT BOKA!

www.gotalaherrgard.se
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Skultorps Café
FB / INSTA: Café Skultorp
Kommunalhusplatsen, Skultorp
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Välkomna till en
vacker 1800-tals
Herrgårdsmiljö
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-432 01 SAMT JULBORD@KURORTENMOSSEBERG.SE
PÅ: KURORTENMOSSEBERG.SE/JULBORD
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KÖP EN FÅ EN,
KÖP TVÅ FÅ TVÅ,
KÖP TRE FÅ TRE,
KÖP FYRA FÅ FYRA
ERBJUDANDE PÅ FÖNSTER OCH ALTANDÖRRAR
OEMOTSTÅNDLIGA ERBJUDANDEN HELA VECKAN HOS BORGUNDA UNDER BLACK WEEK

*Erbjudandet gäller endast vid direktleverans samt under Black Week 20-27:e November 2022 på SP-Fönster och Traryd
lager och beställningssortiment. Frakt tillkommer.
Köp valfritt antal fönster eller altandörrrar och få lika många av de billigaste på köpet.

ERBJUDANDE PÅ LAMINATGOLV
OEMOTSTÅNDLIGA ERBJUDANDEN HELA VECKAN HOS BORGUNDA UNDER BLACK WEEK

KÖP TJUGO FÅ TJUGO, KÖP TRETTIO FÅ TRETTIO KVADRATMETER
*Erbjudandet gäller beställning under Black Week 20:e-27:e November 2021 på utvalda Parador Laminat Basic 200.
Finns i sex olika varianter. Frakt tillkommer. Köp valfritt kvadratmeter golv och få lika mycket på köpet.
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