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Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirations- 
och 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.

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

Vi finns även på 

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna Skaraborg

P
åsken blev inte som tänkt. Inte 
för mig och inte för många. Själv 
skulle jag tillsammans med 
familj och bekanta befunnit mig 
i London. Allt var bokat, betalt 

och klart. Men så blev det inte. 
 Alternativplanen var att göra som så 
många tidigare år. Fira påsken i Greb-
bestad. Så blev det inte heller. Så det blev 
hemma. Det gick det med. Vi umgicks, 
vårfixade, grillade och delade en flaska vin. 
Vädret var fint men också kallt. 
 Så här i efterhand liknade den andra 
påskar mer än den skilde ut sig. Samtidigt 

Ur led är tiden

3www.gardochvilla.se

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

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

Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam
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står samhället i princip still. Människor 
ska inte träffas. Företagen saknar kunder. 
Det är en märklig känsla. Dubbel. Jag får 
liksom inte ihop det. Det är som vanligt 
men samtidigt inte. 
 Mänskligheten verkar dela upp sig. Några 
tror att det aldrig kommer bli sig likt. 
Några tror att det kommer bli som vanligt. 
Börserna verkar ha bestämt sig för att vi 
kommer klara av det här och jag säger som 
Winston Churchill "-Jag är optimist, för 
alternativet verkar så mycket sämre". 
Har du tid över men saknar idéer på vad 
du kan göra vill jag tipsa om "Min villa". 

Där skapar du din egen underhållsplan, 
får tips, idéer och erbjudanden som passar 
just din villa. 
https://minvilla.villaagarna.se/start

byt mentalt fokus och njut av frisk luft och fingrarna i jorden. 
För det finns ju så många fina vårblommor som hjälper till med vårkänslor och avkoppling. 

och jättemycket är svenskodlat!

M
inipåskliljan exempelvis är 
en fantastisk liten lökväxt 
som bjuder på många 
blommor ur samma lök. 
Den intensivt gula färgen 

signalerar glädje och energi. Dessutom 
är den väldigt hållbar och klarar galant 
både någon minusgrad och ett sent snöfall 
utan att ta skada. Växtsättet är robust och 
ger stadga även åt växter som planteras 
bredvid den. 
Minipåskliljor trivs bäst utomhus men de 
kan också användas som bordsdekoration 
eller på fönsterbrädan. Fina också att sätta 
som snittblommor i en liten vas eller lägga 
på servetten.
En annan uppskattat vårblomma är pensén 

TexT Marie Pallhed  |  fOTO Blomsterfrämjandet

som finns i mängder av färger och former. 
Den ser lite ömtålig ut men skenet bedrar. 
Den klarar både frost och snö och piggnar 
snabbt på sig efter en frostnatt när värmen 
återvänder. Jättefina att plantera som soli-
tärer men lika fina i samplanteringar.
Penséer finns i många färgkombinationer. 
Gula och orange för den som vill ha energi, 
rosa och lila för pastellälskaren, blå toner 
för den traditionelle och vitt och svart för 
den sobre. Plus mängder av tvåfärgade 
sorter. De trivs bäst utomhus men är fina 
också att göra små buketter av. Blommorna 
blir också dekorativa i sallad och på tårta.
Ett litet exklusivare sortiment vårblommor 
som är perfekta att kombinera med penséer 
och minipåskliljor går under benämningen 

vårflirt. Här finns många perenna växter 
som främst används för bladverkens skull. 
Som gyllenlack, olika prydnadsgräs, alun-
rot och spetsmössa.
Gyllenlacken blommar rikligt från tidig vår 
till långt in på hösten och blom-
mar i nyanser som blått, lila, 
purpur, orange eller gult.    

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

april 2020

Pigga upp dig utomhus 
med finaste vårväxterna

KOMBO. Gyllenlack och penséer. Gyllenlacken 
blommar från tidig vår till höst.
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BLÅTT OCH VITT. I det enkla bor det vackra. Plante-
ring med Wiola Vittrockania Delta Marina.

VÅRfLIRT. Gyllenlack, fagertrav Alabaster och 
cineraria i skön kombo.
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Takkampanj!Takkampanj!
Takomläggning
(tegel, betong, plåt & papp)

Takmålning Taktvätt
ROT-avd, ansvarsförsäkring

FRI OFFERT

Även mindre
arbeten utföres!

0737- 87 87 09
ECT Bygg AB

Gård&Villa - Gård&Villa - mässan
Framflyttad till oktober. 
Och då slopar vi också 
entréavgiften 
vid förköp!

med antikt & vintage
MässDAGAr 17-18 OkTOBer 2020  |  BiLLinGehOV sköVDe
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Den nya glaskaraffen från eva Solo har en 
träpropp i ek som sluter tätt vid flaskans 
sneda avslut och gör så att vattnet inte 
tar upp smaker från kylskåpet. 
Cirkapris 500 kr.

Njut av en varm dusch utomhus! Vattnet värms 
upp genom solenergi och duschen kan även fånga 
upp omgivningstemperaturen så att den kan 
användas under mulna dagar. Cirkapris 6 000 kr. 
från folkpool.

för att skapa en hållbar yta till utekökets snickerier krävs en färgkvalitet som 
Perfekt Plus fönster- och snickerifärg. 
Den vackra grågröna kulören heter 
Park 085. från Beckers. 
Cirkapris 670 kr/ 2,7 liter.

april 2020

Livet på landet!
Bara Vara från Hillerstorp är en 

möbelgrupp tillverkad av 
fSC®certifierad kärnfuru som har 

parktisk förvaring i sitsen. 
Cirkapris för divanen 3 800 kr, 4 400 kr 

för fåtölj och dyna 1 760 kr.

Högkvalitativa hemtextilier från franska La Cerise 
sur le Gâteau som är vävda i linne och bomull och 
håller för generationer. Cirkapris 200 kr för köks-
handduk, 350 kr för necessär 
och 360 kr för 
kuddfodral. 
Sufraco.

Har du inte tillgång till vatten utomhus? Gardenas 
Krankoppling för inomhuskranar gör det enkelt att 
koppla till en vattenslang direkt till inomhus-
kranen. Cirkapris 200 kr.

Gör det enkelt att vattna med regnvatten! 
Gardenas batteridrivna vattenpump kan 
användas för att pumpa upp vatten från en 
vattentunna eller brunn, såväl som direkt 
från havet eller en sjö. Cirkapris 1 550 kr.

Dags att byta ut ?  
- Vi levererar 
  på rulle

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

www.jademattan.se

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

Kristinebo Lantbruk AB
potatis & spannmål

JadeMattan
färdig gräsmatta

Trädgårdsglädje!

Handelsträdgård 
Västerbyvägen 13, 533 32 Götene

Tel. 0511- 503 51
www.mastersblommor.se

Öppettider 
mån - fre 9-18  |  lör 9-15

Hasselfors 
gräsmatte-
gödsel i hink. 
Finns 3 sorter.
2 st hinkar
498:-

Gourmétlåda, sättpotatis från Stubbetorp.
Finns 4 sorter.
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20 ÅRS  GARANTI MOT RÖTA!
TRYCKIMPREGNERAT MED

Använd lokalt förädlat trallvirke 
av högsta kvalitet från Borgunda
Vid vissa typer av konstruktioner utsätts träet utomhus med tiden för påfrestningar och belastningar.
Det är därför viktigt att välja material av god kvalitet som är anpassat efter utemiljön. 
 
På Borgunda hittar du lokalt förädlat trallvirke av högsta kvalitet med 20 års rötskyddsgaranti. 
Tryckimpregnerat på Borgunda är av klassen NTR-A och har full inträngning i splintveden för ett hållbart rötskydd. 
 
En trall ska fungera som en trall i minst 20 år.

Mer information om trallvirke och garantier hittar du på trallvirke.se

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

 

Snart är 
våren här!
Kom in och få
goda råd!

Dax för 
altanen meD 

Jotun terass-
lasyr

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

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

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Dax 
för altanen 
meD Jotun 

terasslasyr
eller . . .

. . . behöver 
Du fIxa 

fasaDen men 
vet Inte 

hur?

vår fasaDexpert vet allt om fasaDer och kan 
hJälpa DIg att besIktIga och analysera DIn fasaD 
samt rekommenDera om lämplIga åtgärDer. 
fråga efter vår fasaDexpert I butIken!

utomhusDagar
på colorama.
vI har allt Du 
behöver för 
att göra DIn 
terass 
välkomnanDe.
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S
om en oslipad diamant inlindad 
i en massiv grönska pockade 
den gamla sekelskiftesvillan i 
Stenstorp inte direkt på någons 
uppmärksamhet. Huset hade 

varit till salu under en längre tid. Många 
hade passerat revy. Men Malin och Richard 
såg något annat.
– Vi bodde redan i ett hus i centrala Fal-
köping men vi längtade ut på landet, säger 
Malin. Vi letade efter ett sekelskifteshus 
med den där gamla charmen och som helst 
skulle ligga mellan Falköping och Skövde.
 De hade tittat på huset flera gånger men 
som så många andra sen åkt vidare. Huset 
var eftersatt och trädgården totalt igen-
vuxen. Men ett år efter det sista besöket 
beslöt de sig för att ge huset en chans till 
och kort därpå var de husägare till ett hus 
byggt 1869 med en stor portion charm och 
inneboende själ. Nu väntade många timmar 
av renovering.
– Vi var lyckliga och upptäckte att huset 
troligen stått orört sedan 1955. Ägarna 
hade använt huset som sommarstuga väl-
digt sporadiskt. 

fAMILJeN. Här vid matplatsen dukar Malin och Richard gärna upp både middag och fika tillsammans med barnen eskil och elsa. I bakgrunden ses den lite större matsalen.

HARMONISKT. Hallen i entrén är klädd med pärl-
spont målad i beige och ramas in av de generösa 
golvlisterna. Malin dekorerar gärna med gröna 
växter i vackert stilleben.

SPAKÄNSLA. ett tassbadkar i sällskap av en gammal 
kommod med platsbyggda handfat, ger karaktär 
till badrummet. Den stora spegeln på väggen 
ger en förstorande känsla av rummet.

LÄSHÖRNA. På den inbyggda soffan vid fönstret är det 
mysigt att hänga. Här sitter barnen gärna med en bok.

LUfTIGT. Sängkammaren har målats in i en sval ton 
av blågrönt. Här har man sparat takbjälkarna som 
en fin accent.

Allt original fanns kvar, säger Richard.
 Medan paret fortfarande bodde kvar i 
Falköping påbörjades renoveringsarbetet 
med varsam hand. Tanken var att bevara 
ursprunget så mycket som möjligt och med 
facit i hand kan man se att de har lyckats 

SKYLTAT. Skylten på väggen berättar att här 
föddes Gustav Dalén 1869. Uppfinnaren som fick 
Nobelpris.

tre tips från malin och Richard
• Var försiktig med att riva. Spara 
   original-detaljer för att bevara själen 
   i huset.

• Låt det vara lite snett och vint, det är 
   bara charmigt.

• Var beredd på överraskningar. Allt går 
   inte att undersöka före renoveringen.

RYMLIGT OCH LJUST.  Här har man öppnat upp väggen och skapat ett härligt ljust kök. De gamla vägg-
stockarna som man valt att exponera bryter av fint mot de ljusa tonerna.

MÅRBACKA. I ett sekelskifteshus förväntar man sig 
nästan att hitta en mårbackapelargon. Den trivs 
fint i trappfönstret.

riktigt bra. Malin som till vardags arbetar 
som säljare och inredare på Mio i Skövde 
hade redan från början inredningen klar 
för sig. Richard som arbetar på Willbo glas 
och aluminium är van med konstruktioner.
– Vi har lika smak jag och Richard. Jag 

kommer med idéer och Richard fixar. Han 
har ju dessutom tidigare renoverat huset i 
Falköping. Fast det blir alltid mer arbete 
än man tänkt sig. Vi hade egentligen inget 
socialt liv under två år, säger Malin.
 Som för de flesta som tar sig an ett stort 
renoveringsprojekt finns tankenötter att 
knäcka för att hitta de bästa lösningarna. 
Trappan i entrén var en. Den gamla trap-
pan upp till övervåningen var brant och 
farlig. För att kunna leda om den var de 
tvungna att sätta igen en dörr i anslutning 
till den lilla entrén. Golven i undervåning-
en grävdes ur för att ge plats för installa-
tion av golvärme. De gamla golvplankorna 
fick sedan tjäna som golv på övervåningen.
– I köket hittade vi platsen där vedspisen 
tidigare suttit. Och i uthuset stod den gam-
la vedspisen som vi gjorde i ordning.  Den 
ger oss skön mysvärme under kalla dagar, 
säger Richard och fortsätter:
- Dessutom är den charmig och passar fint 
in i köket. Den gamla bakugnen funkar 
mest som dekoration.
 Som tredje ägare av huset känner de his-

toriens vingslag, och på väggen vid entrén 
sitter en skylt som talar om att här föddes 
uppfinnaren och nobelpristagaren Gustav 
Dalén.  I det lilla samhället Stenstorp finns 
också Dalénmuseet och att huset betytt 
mycket för samhällets invånare fick Malin 
och Richard erfara när de skulle byta 
taket.
– Ska ni riva Dalénskåken nu? ropade den 
gamla mannen utanför. Vi förstår att de 
undrade. Men det har bara varit positivt 

med grannarnas åsikter, minns Malin med 
ett leende och fortsätter:
- Stenstorp är ett bra samhälle och vi har 
det nödvändigaste här. Det känns mer 
lantligt och är tystare än i stan. Vi har 
absolut inte ångrat oss och vi känner att vi 
har lyckats.

TexT OCH fOTO Anita Johansson

I samma hus som Nobelpristagaren gustav Dalén en gång föddes bor richard benjaminsson och Malin Fröberg 
med sina barn. Här förvaltar de arvet efter en svunnen tid och har varsamt renoverat med bevarandet i åtanke.

De förvaltar historien av Väster-
götlands enda nobelpristagare

VY 
fRÅN VASKeN. 
en köksbänk med fönstervy är mångas dröm. 
Här med utsikt över trädgården på baksidan.
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TM 
Innervägg

Vill du inte 
spika i golv och tak? 
• Snabb montering!
• Patenterad lösning! 
• Snabb leverans!

 

Behöver du ett 
extra rum?

Fabriksgatan 7, Tibro 
Tel: 0504-150 50

Läs mer och beställ: 
www.tibromobelindustri.com

BPE 18

BPD 18

BPD 18

Tel. 0511-34 77 11 | www.borga.se

MÅTTKAPAD PLÅT  
PÅ EN VECKA  
Vårkampanj på tak- och väggplåt! 
 
BPD 18 är en av vår mest klassiska plåtprofil med stor 
täckbredd för både tak och vägg.

BPE 18 är vår storsäljande klassiker  
med träpanelform till väggen.
 
•  svart, mörkröd, tegelröd
•  P30, 0,5 mm
•  snabb leverans  
•  valfria längder
•  30-års garanti
•  frakt tillkommer vid leverans
•  ställkostnad tillkommer på 
    order under 100m2

 

Se våra övriga plåtprofiler och  
tillbehör till ditt hus eller ekonomi- 
byggnad på borga.se

Kampanjen gäller t.o.m. 10/5 

 (59,90 exkl. moms)
7490/m2 

Kampanj!

Sockerbruksgatan 13 
Telefon 0510-29898
E-post  info@lidskogtradgard.se

LidköpingS Skog & Trädgård
öppETTidEr
Vardagar 7-18
 Lördag 10-13

HÅLL DIN HUSQVARNA I TOPPSKICK
BOKA SERVICE IDAG

MAXIMAL DRIFTTID
ÖKAD LIVSLÄNGD
HÖGRE SÄKERHET

april 2020april 2020

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 

Varnhem (mot Broddetorp) 
Hembesök vid behov. 

Öppet tis–fre 9.00–18.00 
eller enligt önskemål.   

Låga omkostnader 

möjliggör kvalitets-

varor till lägsta pris. 

Senaste bågmodet. 

Marknadens 
bästa glas.

Vi finns på 

OBS Tidsbokning
för alla ärenden!
tidsbokning=
Reserverad butik enbart till 
dig och ditt sällskap. Gratis.

Ring 0511-606 99

nya 
märken på ingång. Snygga ray Ban Bl. a.

      
      

    

      
      

      

     
     

     
     

      
    
    

      
      

    

      

     
     

    

      
     

     
     

     
                

     
     

     
     

      
    
    

      
      

    

      

MONTERAT & KLART!

Inkl. portautomatik & �ärrkontroll
FRÅN 11.900:-
Vid giltigt rotavdrag

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENTER

Hörnebovägen 10, Tibro 0504-125 30
Mån-fre 06.30-17.00, lörd 09.00-13.00  •  www.xlbyggtibro.se

Vid giltigt rotavdrag

4 st för

 100:-

Haga plantjord 40 l
Är en mörk och mullrik jord för all slags plantering utomhus. 
Plantjorden är kalkad och näringsberikad för att ge en god start vid 
plantering av de flesta växter.

Priserna gäller så långt lagret räcker. Reservation mot felskrivningar.

  

Trallsäsongen är igång

Xlent Trall  28x120
Detta är den absolut finaste trall vi kan erbjuda. 
Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis invändigt 
massivt furugolv och lister. 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.

Kampanjpris

1890
/lpm

EpoxyfabrikEn
Vi har Epoxy för alla ändamål

husgrundEr • källarE • yttErtrappor • garagE mm

VattEnbasErad Epoxy tjockfilmsmålning poolblå

Epoxyfabriken ab
Skåningstorpsvägen 6, 541 65 Skövde

0705-831676
www.epoxyfabriken.se

Epoxyfärg som andas, flagnar intE, 
doftar ingEt, tål dubbdäck, kEmikaliEr.  

iso-cErtifikat. bEpröVat i öVEr 30 år.
sE hEmsidan för kulör. 

Prisexempel, enkel-garage ca 1,500 kr

Tel 0505 - 300 75
Utemiljö & Handelsträdgård AB

öppet
vardagar 9-18
lördagar 9-15

söndagar 10-14

VÄLKOMNA!

grANitbÄNKAr MM
grANit Och 

KONstMAteriAL

sVeriges Mest OMfAttANde bONzAitrÄdgård

garden@molltorp.com
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– gjutjärnspannor, trägolv, stenhus, dricksglas, fårskinn och ullfiltar – i stort och smått tjänar de ärliga 
materialen oss fortfarande varje dag. De fungerar ju utmärkt även i ett modernt, nutida liv.

TexT Marie Pallhed  |  fOTO helén Pe

D
et menar Ernst Kirchsteiger i sin bok Ärliga materi-
al där han i lyriska ordalag beskriver sin kärlek till 
järn, sten, trä, ull och glas. 
– De är tydliga, vanliga, naturliga, slitstarka, vackra 
och dessutom hållbara i alla bemärkelser. Besjäla-

de! Eviga! Jag kallar dem ärliga material.
Och att dessa gedigna material är bärare av både historia och 
tradition råder det ingen tvekan om. 
– Att utvinna materialen har varit förknippat med möda, därför 
har man varit rädd om dem. Det är en inställning som jag gillar, 
menar Ernst.
För att fånga föremåls skönhet brukar Ernst försöka nollställa 
sig inför varje upplevelse av ett föremål eller material. 
Han låter förutfattade meningar försvinna och lägger 
fokus på att dofta, se, lyssna och känna.
– Det är ett sätt att hedra materialet och det är 
så jag vill leva. 
På så sätt visar han respekt och kärlek för 
såväl material, omgivning, planeten som för 
sig själv. Ernst använder oftast ärliga 
material när han inreder.
– Jag kan tänka: I det här rummet vill jag 
ha mycket järn, och så låter jag det styra. 
Resten får komma efter. Det blir inte lät-
tare men det blir spännande, menar han 
och fortsätter:
– Det är lite som att laga mat. Man utgår från 
en råvara man gillar helt enkelt.

KOMPLexT. – Det är en komplicerad spänning mel-
lan den hårda stenen och andra material. De är en 
utmaning som gör sten extra intressant att inreda 
med tycker jag, menar ernst.

SKÖNA BRUKSfÖReMÅL. få saker kan mäta sig med 
järnets tålighet. Järn är inte bara praktiskt och 

användbart. Det är vackert också.

april 2020april 2020

Omsorgsfullt inreder 
Ernst med ärliga material

STeN. – Jag gillar att lyfta fram den svenska mar-
morn. Här ekebergsmarmor från Närke.

TRÄ. – I Norden är vi bortskämda med träföremål. 
Man borde göra honnör när man hittar en gammal 
pinnpall som pigor har suttit och mjölkat på 
generation efter generation.

DeT URSPRUNGLIGA. – fårskinn står för värme, skönhet och trevnad. 
Med det jag känner när jag inreder dem är att fällen signalerar stabilitet, 
tyngd och förankring, menar ernst.

TÄLJDA KONSTVeRK. Björk, al och hägg är tre lättarbetade material om du 
vill prova på att tälja sin egen slev. Slevarna på bilden är täljda av 
Andreas Heurlin.

GLASRIKeT. Svenskt glas har varit med och byggt Sverige och 
har fortfarande ett världsrykte både för hantverksskicklighet och 
konstnärlig kvalitet. Här såpbubblor i trädgården från glashyttan i Baskemölla.

ÄRLIGA MATeRIAL. Boken är 
ernst Kirchsteigers personliga 

berättelse om fem material 
– järn, sten, trä, ull och glas.

BeTYDeLSefULLA. Järn, sten, trä, ull och glas är de 
material som betytt mest för mig genom livet, inte 
minst som inredare, berättar ernst Kirchsteiger. >>
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532 88 Skara

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift
Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet
Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

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

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

OSTPARADISET I FALKÖPING

EN OSTUPPLEVELSE 
VÄRD EN OMVÄG

www.falbygdensosteria .se

OSTBUTIK • OSTLAGER • RESTAURANG  • PRESENTBUTIK

Folkpool Lidköping 
Skogsvaktarevägen 13

Lev livet 
oftare
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Anlita alltid en certifierad

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

 

Utför även horisontell borrning, 
mark-, rivnings- och flisarbeten

VI BORRAR FÖR 
VÄRME OCH VATTEN

Jungmansg. 18,

Lidköping

0510-500 57
Allt

inom

Solskydd

Även videosamtal 
www.hogbergsmarkis.se

Jungmansg.18, 
Lidköping
0510-500 57

Gratis hembesök för 
mätning och prisuppgift
Persienner, rullgardiner, markiser, 

pliseé & lamellgardiner

Gropar och bulor i Din asfalt? 
Vill Du undvika dem?  
 
Vi gör allt rätt från grunden. Anlita  
oss för förarbetet och asfalteringen.  
Vi lyssnar på Dig och tar hänsyn till  
Dina behov och önskemål.  
 
Läs mer www.asfalterarna.se 

Gropar och bulor i Din asfalt? 
Vill Du undvika dem?  
 
Vi gör allt rätt från grunden. Anlita  
oss för förarbetet och asfalteringen.  
Vi lyssnar på Dig och tar hänsyn till  
Dina behov och önskemål.  
 
Läs mer www.asfalterarna.se 

Nu sista 
måNadeN! 

ButikeN upphör
30 maj 2020

Klockor 
upp till 

70%

Silver-
smycken 

50%

Guld-
smycken 

30%

Följ oss på



HANDBOK. Storm, 
översvämning och 
torka ger dig som 
fastighetsägare, 
markägare eller 
fritidshusägare 
tips hur du ökar 
din beredskap för olika 
väderfenomen och 
klimatförändringar.

<< TÄNK efTe fÖRe. När det blåser upp till storm och hårda vindar bör du som fastighetsägare se över fastigheten långt innan vinden tar i och gör skada.
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Så här förbereder 
du fastigheten på en storm

Sverige är förskonat från extremväder. Ändå möter vi allt oftare 
väderfenomen som stormar, översvämningar och torka.  och som fastighetsägare 

kan du i förväg agera så att du minskar risken för skador.

TexT Marie Pallhed

I 
grund och botten handlar all krisberedskap om att våga se 
hotbilder långt innan de inträffar, säger Niklas Kämpar-
gård författare till boken Storm, översvämning och torka, 
så klarar du vädrets utmaningar och fortsätter:
– Som fastighetsägare är man nämligen betydligt bättre 

rustad om man gjort en grundlig konsekvensanalys – och agerat 
– utifrån de faror som framträtt.
 Bästa sättet att förbereda sig på en storm är att aldrig lämna 
byggnaden i sådant skick att hårda vindar kan orsaka skador, 
menar Niklas.
– Lämna exempelvis aldrig ställningar eller stegar runt hus 
längre än nödvändigt, och säkra ställningar och stegar när du väl 

”När det väl 
börjat att blåsa 
bör du stanna 

inomhus”

använder dem. Se över tak, vindskivor, TV-antenner och parabo-
ler för att undvika att något sitter löst.
 Men se också över det som är löst i trädgården. Studsmattorna 
blir exempelvis till projektiler om de blåser iväg. 
– Vänd studsmattan upp och ner och fäst den mot marken. Går 
inte det så bör du sätta fast den, helst med rejäla spännband och 
hållbara jordankare direkt i gräsmattan, säger Niklas.
 Inför ett annalkande oväder kolla också poolen. Lyft bort avkyl-
ningsskydd och tak som kan blåsa bort. Sätt också in trädgårds-
möbler och ta helst bort paviljonger. 
– Ett bra sätt att förankra vindkänsliga tunnelväxthus och studs-
mattor är att dra ordentliga spännband rakt över tunnelväxthuset 

eller studsmattan och förankra med jordankare.
Fönster, dörrar och portar ska självklart vara stängda och marki-
serna helt indragna.
– Om du inte är hemma - be en granne att gå över och ge fastig-
heten en snabb stormöversyn för att undvika skador. Och var en 
god granne själv och hjälp dem som inte har möjlighet att storm-
säkra fastigheten på egen hand.
 I stormplaneringen ingår också att fälla svaga träd 
som kan falla över byggnader och parkerade bilar. 
Niklas igen:
– Se också över häckar som kan falla olämpligt om 
vindarna tar en ny riktning. I många fall är nämligen 

de flesta träd och buskar starka mot vindar från väster, men när 
vindstyrkorna ändrar riktning kan träden plötsligt falla ändå.
 Bor du där det ofta blir strömavbrott kan det vara smart att 
förbereda sig på ett längre strömavbrott. 
– Tappa upp dricksvatten i vattendunkar och säkerställ att ni har  
     alla nödvändiga saker hemma, som exempelvis mat och medi-     
             ciner, avslutar Niklas Kämpargård författare och expert  
                   på hur man som individ, företagare eller by kan bli   
                     mer krisförberedd. 

Förbered huset för storm
• Vänd studsmattan upp och ner eller fäst den ordentligt 
   med jordankare eller annan lämplig fästpunkt. 
• fäll in markiser och parasoller och stormsäkra växthus, 
   friggebodar och paviljonger. 
• Plocka undan lösa föremål i trädgården. 

fÖRBeReD. Plocka bort dåliga träd på utmanande lägen i tid så minskar du 
risken för skador.

OVÄDeR. Oavsett var du bor kan du säkerställa hus, trädgård, skog och djur 
för att minska riskerna att drabbas av skador i samband med stark vind.

SKADefÖReBYGGANDe. - Bästa sättet att förbereda sig på en 
storm är att aldrig lämna byggnaden i sådant skick att hårda 

vindar kan orsaka skador, säger Niklas Kämpargård.
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Kompletta lösningar

STJÄRNFÖNSTER

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se
Ring för kostnadsfri offert

ROT-avdrag F-skatt
www.stjarnfonster.se

Boka ert tak redan nu!

Missa inte TJ:s 
nya storsatsning!

Pvc, trä, aluminium & montage

 
 

  

 
 

VÅRKÄNSLOR?
Hög tid att tänka sommardäck!
Vi servar helt enligt fordonstillverkarens rekommendationer.
Vi använder alltid originaldelar eller minst motsvarande – helt enligt era önskemål. 
Ring eller maila för förslag på tid och kostnad. 

•   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

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

april 2020april 2020

Årets smak!

PIRATBÅT
8 st, 109:-

Handla över 395:- och få

KYLVÄSKA 
PÅ KÖPET!
Värde 95:- Mått: B25cm x H35cm x D18cm.
Gäller t.o.m. 24/5 eller så långt lagret räcker. 

2020 års
design!

GRETA GRIS!
Allas favoritgris egna glass med 
smak av vanilj och jordgubb!

Årets glassbåt! Med smak  
av citron och saltlakrits!

GRETA GRIS
6 st, 69:-

GLASS-SKALLE 
KOLA/LAKRITS
8 st, 95:-

TILLFÄLLIGTBESÖK

NYHET NYHET

NYHET

CITRONSTRUT
6 st, 89:-

CITRON OCH HALLON
TILLFÄLLIGTBESÖK

Erbjudandet gäller t.o.m 24 maj 2020, eller så långt lagret räcker.

 HEMGLASS.SE     @HEMGLASS    @HEMGLASS.SVERIGE
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Se när glassbilen kommer  
till dig på hemglass.se!  

Och glöm inte ta med din 
glasspeng!

I vår nya Lekiamix får du inte bara 25 st glassar, 
bland glassarna gömmer det sig också en  

Plus Plus-byggsats! Mumsa på god glass  
samtidigt som du bygger 3D- och 2D-modeller. 

Just nu får du Lekiamixen för endast 279 kr!

25 GLASSAR!
1 LEKSAK!:–30

SPARA

(ORD. PRIS 309: -)

NU 279:-

Varför vill 
Daniel Edlander på Solkraft 

se din elfaktura? 
- På så sätt kan vi börja titta närmare på hur lönsam 
solel skulle bli för dig.
 Solkraft Sverige har funnits sedan 2014 och är ett 
renodlat solcellsföretag. De har hittills installerat hela 
2500 anläggningar! I Skaraborg har företaget 8 egna 
montörer och 5 personer som jobbar med gratis 
projektering.  
- Vi besöker dig i ditt hem, mäter taket och hittar den 
bästa lösningen på plats hemma hos dig. Solceller är 
ju en stor investering för framtiden. Därför ska den du 
köper av också komma hem till dig, tycker vi.
Solpaneler är ganska nytt i Sverige.
– Det är viktigt att välja rätt paneler som har bra betyg  
  och en installatör med kunskap och  
    god likviditet som kan hålla sina   
    garantier. Anläggningen ska ju hålla  
    i minst 30 år.
    
    Kontakta Daniel Edlander så 
    berättar han mer.
           daniel@solkraftsverige.se    
           073-6277459, 
           www.solkraftsverige.se

gÄrE bYgg

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

 

 

 
   

      
   

    
    

    
   

 
  
  

  

    

  
  
  

  

Kvalitet att lita på!

l Solceller & Solvärme
l Värmeanläggningar stora - små
l Brännarservice flera fabrikat
l Skorstenar, Kaminer
l Pannor för pellets, ved, flis
l Bränslepellets & Pelletsförråd

När 
det 

gäller:

ENERGI

Axvall  
www.agronola.se 
Tel 070-3709388

l Solceller & Solvärme

l Många sorters pellets
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Kvalitet att lita på!

l Solceller & Solvärme
l Värmeanläggningar stora - små

När
det

l Många sorters pellets

 
   

      
   

    
    

    
   

 
  
  

  

    

  
  
  

  

l Solceller & Solvärme

ll MMåånn

l Solceller & Solvärme

Projekt1_Layout 1  2018-01-22  11:08  Sida 1

• Värmeanläggningar 
stora – små

• Brännarservice 
fl era fabrikat

• Bränslepellets

Axvall
www.agronola.se

Tel 0511-29344
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fÖReGÅNGARe. Borgward P100 från 1961. Den var 
bland annat försedd med en sexcylindrig motor 
och luftkuddefjädring - långt innan andra tyska 
premiummärken fick något motsvarande.

TexT OCH fOTO Ulf C nilsson

En rejäl portion bilhistorik finns samlad i Tibro, närmare bestämt kring bilmärket borgward 
och de associerade Lloyd och goliath. bakom det hela står entusiasterna Claes och Ewa Jägewall 

som tillsammans har sju borgward i trafik, fyra körbara Lloyd och ytterligare en 
som fått stå och vila sig sedan 1969.

Tysk kvalitet och ingenjörskonst hedras i Tibro

galant att några år senare skaffa körkort 
och Claes första egna bil blev 1968 en 
Lloyd 400 LS kombi. Tittar man noga 
under motorhuven upptäcker man motorn, 
en uppvässad 386 kubiks tvåtaktare som 
levererade hisnande 13 hästkrafter…
– Den körde jag med till jobbet ett år.
Komforten var sådär, för det var en rejält 
kall vinter och Lloyden saknar vettig 
kupévärme och defroster - bland annat…
– Men jag har faktiskt kvar den än och den 
är fortfarande körbar, berättar Claes.
 Hans fru Ewa har en favorit av en helt 
annan kaliber i samlingen, en tvåsitsig 
läckert röd Borgward Isabella Coupé 
med svart-vit inredning. Karossdesign av 
toppklass.
– Precis en sådan som operettstjärnan Ulla 
Sallert hade på sin tid!
Den modellen hör också till de mest efter-
traktade och därmed har också flest av dem 
räddats till eftervärlden.
 Claes favorit är däremot sedanmodellen 

I
ntresset för dessa bilar kan lugnt 
sägas vara livslångt, i alla fall för 
Claes. Han var bara 13 år då han 
tillsammans med sin 17-årige sto-
rebror gav sig ut på jakt efter något 

körbart att ha att lattja med hemma på 
gården. 
– Vi ville ha en lagom stor bil, en som 
gick att putta igång om det knep, och då 
var amerikanska bilar för tunga för oss, 
berättar Claes
Hos en NSU-handlare stor den perfekta 
bilen gömd bakom knuten, en inbytt risig 
Borgward som efter diverse prutande blev 
deras för 65 kronor.
– Så hade vi en tia över till bensin också…
Bilen var klart värd pengarna, för i grund 
och botten är Borgward tysk ingenjörskonst 
i toppklass.
– Lite orättvist fick de ryktet som rostbe-
nägna, men det var ju alla bilar på den 
tiden, säger Claes.
 Med mycket övning i botten gick det 

Borgward Isabella 1500 från 1957, kanske 
för att det är den han lagt ner mest jobb på 
av alla familjens bilar.
– Den var från början en riktig rosthög och 
det tog åtta år att göra i ordning den. Det är 
egentligen bara taket, motorhuven och in-
redningen som är kvar av ursprungsbilen. 
Nytt golv, dörrar, baklucka, krom, motor…
 Allt inköpt hos olika entusiaster runt om i 
landet. Svenska Borgwardklubben har 
180 medlemmar som håller koll på var 
delar kan hittas.
– Resultatet blev ett bra landsvägsloko-
motiv som familjen åkt runt i hela Europa 
med sedan 1988 då den blev klar.
 Det blir många timmar i garaget, men Ewa 
är förstående och stöttande.
– Han skruvar och jag går ut till garaget 
med kaffe och fika till honom.
Ewa gillar nämligen mer att köra än att 
blästra och skruva.
 I samlingen finns också något speciellt, 
nämligen en körbar Lloyd-buss.

<< MÅNGA ÄVeNTYR. Borgward Isabella är både 
rymlig, praktisk och pålitlig. Genom åren har den 
rullat många mil genom europa på bilsemestrar 
med Claes och ewa i fram- och de tre pojkarna i 
baksätet.

– Den är ingen höjdare att ratta på lands-
väg precis. Däremot vann den fina priser 
på en bilutställning. 
 Som andra gamla Lloyd var det lite spe-
ciellt att renovera sådana här - stomme i 
bokträ, tak i pergamoid och så ”kaross” i 
form av plåtsektioner fästa i trästommen.
– Vi bodde i Tyskland en tid och lärde 

KVALITeT. Klassiskt stuk runt 50/60. Lite bulligt och 
avskalat. Borgward Isabella var signumet för tysk 
kvalitet.

LÄCKeR. – Min favorit, säger ewa. Inte oväntat är 
den här designade sportcoupén mångas favorit 
när det gäller Borgward. Proportionerna är ljuvliga 
- och givetvis ska den vara röd.

SUCCÉ. Isabella blev Borgwards storsäljare och 
hade en återförsäljare i Tibro när det begav sig. 
Som mest såldes 46 olika bilmärken i Tibro.

PÅ LÅNGReSOR. ett riktigt langdsvägslokomotiv. 
Den här har familjen åkt i genom hela europa, be-
rättar Claes. Klistermärkena i sidorutan visar några 
av resmålen.

ROMBfORMAT. Borgwards emblem i fronten ut-
märkte Isabellan. Det har nu återuppstått igen.

LÄCKAGe. Lloyd Arabellan har rullat 10 000 mil i 
familjens ägo, men en liten konstruktionsmiss - 
skruvarna som höll taket fick vatten att omärkligt 
läcka in ner till golvet och orsaka en sur odör - 
sänkte märket när framgång som mest behövdes.

SJÄLVBÄRANDe. Det var rejält med plåt i karosserna 
på Borgward Isabella. De många luftfickorna visade 
sig vara problematiska när det gällde rostangrepp, 
vilket gav märket dåligt rykte.

Om goliath-Werke Borgward & Co
Carl f. W. Borgward startade 1928 Goliath-Werke Borgward & Co som först 
nischade på trehjuliga transportfordon under märket Goliath. Tillsammans med 
sin kompanjon tog han sedan över Hansa-Lloyd Werke som blev Borgward Group 
och under andra världskriget producerades huvudsakligen militärfordon. 
Allt blev bortbombat, så det var bara att starta på nytt efter kriget. Då presentera-
de han europas första bil med självbärande kaross och sedan gick det från klarhet 
till klarhet. Carl Borgward ägde och rådde sig själv, sin fabrik och sina 25 000 
anställda. Ambitionen var en bilmodell för allas behov och till slut hade Borgward 
fler modeller än GM. Allt från de enklaste Lloyd till lyxiga Borgward P100 med sex 
cylindrar och luftfjädring. Och så kom lågkonjunkturen och konkursen 1961. en 
KK som egentligen var onödig eftersom det visade sig att tillgångarna väl täckte 
skulderna, men då var det så dags.
– en förvaltare från BMW skötte avvecklingen. Som av en händelse kunde sedan 
BMW, som också var illa ute, presentera sin succé BMW 1500 som räddade före-
taget. Den var misstänkt lik den nya Borgward som skulle ha introducerats . . . 
säger Claes.
Men, skam den som ger sig. Carls sonson Christian Borgward presenterade 
2015 Borgwards första nya bil på över 40 år - SUV:en Borgward Bx7. 

känna en familj som hävdade att Isabella 
var världens bästa bil. Det påverkade väl 
intresset och Lloyd är inte heller så dålig 
som alla säger. Vår Arabella har rullat 
10 000 mil utan problem. 
Och framförallt är historien om Borgward 
och hans ambition att skapa bilar för allas 
behov intressant, summerar Claes.
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MÖT VÅREN MED 
NYTT SOLSKYDD

MARKISER, SCREEN, PERSIENNER 
RULL-, LAMELL-, PLISSÉ/DUETTGARDINER

ALLTID FRIA HEMBESÖK    
ALLTID OFFERT DIREKT

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

Slätte Ekedals Solskydd
Stockholmsvägen 45 
542 33  Mariestad info@slatteekedalssolskydd.se

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

NY 
STATIONSVÄRD 

I LIDKÖPING

Colorama
Lindhagsgatan 1
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Vi köper stål och metall-
skrot, alltid till högsta 
dagspris!

För mer info:

0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

 Forsvägen 36, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

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

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

Här kan du använda ditt cashback card!

 30%
på utvändig 

färg

Erbjudandet gäller
24/4 - 3/5

 

 
 
 

 

 

Förrådsgatan 45 
542 35 MARIESTAD 

0501-716 60
www.bad-varme.se

Upplev friheten med CTC!

www.ctc.se

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

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

Läs mer på www.ctc.se

* GSi Energieffektivitetsklass 
i värmesystem (skala A+++ till G) 
** EcoAir Energieffektivitetsklass 
i värmesystem med inomhus-
modul (skala A+++ till G)

VÄRMEPUMPAR

Välkommen till Moholm!

Sting 610 SNordkapp 705 Avant

Öppettider 
Måndag-Fredag 10 - 18

lÖrdag 10 - 13

Båtar, motorer och 
tillbehör  

Auktoriserad verkstad

VallaVägen 4 
tel 0705-181880

www.mAriNServiceSkArAborg.Se

iron 707micore Xw 57 Sc

erbjudande 
t.o.m.  3/5 -20

1,99% 
ränta vid finansiering 

av båtpaket

Båtvagn 
från Tk Trailer ingår 

vid Nybåtsköp



planera DIn "hemester"
båDe ute & Inne

AdAms soffgrupp 2h2 inkl bord i 
grå konstrotting inkl dynor 

7.995:- lAgErVArA

LEONE soffgrupp 2h2 
inkl bord.  sVArt EllEr Vit AluMiniuM 

9989:- lAgErVArA

dELIA diVAnsoffA 
i sVArt AluMiniuM inkl dynor 

5490:- lAgErVArA

AsHFIELd 2h2 inkl bord & dynor 

9.490:- lAgErVArA

PREsLY diVAnsoffA VÄndbAr. tyg Aston 6995:- 
lAgErVArA

INREDNINGSHUSET

R 

G

KAPLANSG. 32 MARIESJÖ SKÖVDE | Tel. 0500-41  19  00 | WWW.A-MOBLER.SE
ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18  |  Lördag 10-15  |  Söndag 11-16

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

Nyöppnad möbelbutik i Tibro 
- ett fantastiskt utbud av möbler

O
UT

LE

T • O
UTLET • OUTLET • OUTLET • O

U
TLET • OUTLET • OUTLET • OUTLET •

 O
UT

LE
T 

•

Besök vår 
outlet på 
värds- 

husgatan

Välkommen till Rixners Möbler i Tibro. 
Här hittar du alla möbler du behöver till ditt 
hem från välkända leverantörer.

Sveriges möbelcentrum 
Tel: 0504-130 60 

www.rixners.se

Räntefri avbetalning 

med möbelkortet!

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

sNOW kontinEntAl-
sÄng inkl huVudgAVEl, 
bÄddMAdrAss & bEn 

pris från 7.990:- lAgErVArA

LAmINO fåtölj & pAll oljAd Ek, 
fårskinn scAndinAViAn grEy

EndAst 16.820:- 
ord pris 22.905:-

lAgErVArA


