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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.

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 

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Skinka, julmust och ris à la Malta är fortfarande favoriterna på julbordet. 
Samtidigt har det kommit flera spännande nya julprodukter som t.ex. julfil 

med polkagrissmak, vegansk prinskorv, julmust med lakritssmak 
och julkryddad ädelost på tub.

Här är favoriterna 
på julbordet

D
et visar en undersökning från 
Livsmedelsföretagen. De 
traditionella julrätterna do-
minerar de svenska julborden 
och kvinnorna tar i högre ut-

sträckning än männen ansvar för julmaten, 
men skillnaden mellan könen minskar. 
Att beställa hem julbordsmaten via t.ex. 
matkasse är inget som har slagit igenom 
hos svenskarna, och hela 95 % föredrar att 
laga sin egen Janssons frestelse.
– Traditioner tar lång tid att förändra och 
inget är mer traditionellt än julen. De klas-
siska julrätterna håller i sig och kommer 
säkert göra det i många år till, säger Björn 
Hellman, vd på Livsmedelsföretagen och 
fortsätter:

SVENSK JULSKINKA. Favoriträtten på julbordet är julskinkan och vid planeringen av julbordet är den vikti-
gaste faktorn att den är svenskproducerad.

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

S
å här i slutet av året är det många 
som reflekterar över året som 
gått. Man gör bokslut. Både eko-
nomiskt, fysiskt och psykiskt. 
 Jag gör det privat, på jobbet 

och i mina övriga engagemang. Det är en 
övning som naturligtvis tar tid. Men den 
är viktig. Utan att veta vad vi beslutade att 
göra är det svårt att utvärdera vad som blev 
rätt och inte. Kom vi i mål? Blev det som vi 
tänkte? Eller kanske det blev bättre?
 En klok herre som vi kan kalla för Anders, 
för han heter så, brukar säga att när vi 
planerar är vi som dummast. Sedan blir vi 
smartare och smartare ju längre vi kom-
mer i projektet. Att då inte planera om 
något som vi nu upplever som fel för att vi 
planerade så när vi var som dummast är 
rent korkat. Det gäller alltså inte bara att 
planera, utan också att omplanera. 
 Under detta år har jag omplanerat två sto-

Dags för bokslut och planering

3www.gardochvilla.se

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

Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se 

Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se
Tryck: V-TAB, Vimmerby
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PÅ JULBORDET. Nu är svenskarnas julbord under-
sökt: Klassikerna dominerar, vegansk julmat är 
populär bland yngre och fortfarande är det få som 
beställer julmaten via matkasse.

TREND. Årets trendigaste livsmedel är grönkål, 
alkoholfri öl och sötpotatis.
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– Därför är det extra roligt att se hur de 
svenska livsmedelsproducenterna tar våra 
vanliga julprodukter och twistar till dem 
med nya smaker, oväntade ingredienser 
och annorlunda råvaror. Det är förnyelse 
och tradition på en och samma gång. 
Favoriträtten är skinkan följd av Janssons 
frestelse och sill. Viktigaste drycken på 
julbordet är julmust, följt av julöl, vatten, 
snaps och glögg. Och bland det söta är fa-
voriten Ris à la Malta följt av knäck. Årets 
tre trendigaste livsmedel överhuvudtaget 
2018 är grönkål, alkoholfri öl och sötpota-
tis svenskproducerad enligt en Demo-
skopundersökning från Livsmedels-
företagen.

Vi på Gård & Villa önskar en God Jul och ett 
Gott Nytt år.
Och redan i slutet av januari är vi tillbaka 
med nästa nummer!
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t. ra projekt hemma. När jag utvärderar året 
kan jag komma fram till att jag misslyckats 
med dessa projekt eller att jag valde att 
omplanera. Det är en liten skillnad som 
blir stor.
 Om jag inte utmanar mig och planerar 
har jag ingen styrning. Om jag inte vågar 
omplanera blir jag styrd. Blir jag styrd 
blir känslan lätt övermäktig och resan mot 
väggen går fortare. Det gäller att utmana 
sig själv. Det är i utmaningen som utveck-
lingen finns. 
 En utmaning som många föreningar 
brottas med är engagemang. Att föreningar 
behöver utmanas för att utvecklas vet ni 
att jag anser. Nu är det dags att utmana 
föreningar du är medlem i. Om inte du gör 
det är det faktiskt stor risk att du upplever 
att den inte utvecklas. Den behöver ett nytt 
perspektiv. Den behöver ditt perspektiv. 
Att engagera sig i en förenings styrelse 

måste inte ta mycket tid. Men det ger nästa 
alltid mycket tillbaka. Så planera för att 
engagera dig i en förening 2019. 
Utmana dig. Det kan bli 
mycket bättre än du tror.

december 2018

Borgarvägen 3, Larv  |  tel 0704-200 888
secondhandbutiken.se@gmail.com

www.antikkompaniet.se

En av sveriges största!
5000 m²

Öppet lördag-söndag 10.00-15.00
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Ostskolans festliga smakkombo: Champagne och ost
■  Många ostar passar bra till champagne, 
allt från friska getostar till gräddiga och 
milda blåmögelostar. 
– Vill man välja ost i säsong till nyår ska 
man fokusera på utländsk hårdost, som 
Comté, Gruyére, Morbier eller Kaltbach, 
lagrade antingen 6-8 mån eller över 18 
mån. Vill man gärna ha en getost – välj 
då en lagrad getost som lagrats minst 5-6 
månader, säger ost- och vinexpert Frida 
Ewertsson och fortsätter:
– Vitmögelost är nästan alltid i säsong. Os-
tar som Brillat Savarin, Dèlice de Bourgog-
ne eller en krämig Brie de Meaux.
Till milda och krämiga ostar passar lättare 
champagner med hög syra och mineralitet. 
– Min favorit i år är Nicolas Feuillatte - 
Millésimé Blanc de Blancs 2008 nr. 7592, 
en torr, fruktig champagne med mycket 
frisk smak, tillverkad på 100 % chardon-
naydruvor. Passar förvånansvärt bra som en 

”allround”-champagne till de flesta ostar.
Till mer lagrade ostar som Comté passar 
en kraftigare och mer lagrad champagne t 

NYÅRSFEST. Det finns mängder med ostar som passar bra till champagne.

Fint X  fem

DEKORATION. 
Påfågel. Åhléns.

LED. Neonskylt 
på ställning. 
Markslöjd.

KUDDE. Med fågelmotiv. 
Indiska.

SMYCKESFAT. Enhörning. 
Åhléns.

JULHJUL. Stående pappersstjärna 
med gulddekor. Watt&Veke.

2019. Kulörer med inspiration från tanken på 
resursfokus och hållbarhet.

Livets små fina ögonblick 
fångas i färg 2019
■  I Beckers nya färgkarta för 2019 ”Livet. 
I färg.” presenteras tre nya färgteman 
inspirerade utifrån livets små ögonblick: 
Morgontimme, Sommarminnen och 
Sagostund. I dessa teman ser vi Beckers 
utvalda trendkulörer för 2019 som är 
Salvia, Puderrosa och Plommon.  Den nya 
färgkartan bjuder på hög inspirationsfaktor 
med olika färgskalor – från en känsla av 
nostalgi, till pasteller som nu går från att 
vara accentkulörer till baskulörer i våra 
hem. Dessutom utvalda kulörer med möj-
lighet att skapa både ombonad maximalism 
och personliga stilmixar. Totalt finns 15 
trendiga kulörer i färgkartan.
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ex Bollinger Special Cuvée Brut nr.7418.  
Källa Falbygdens Ost

Vinter-
figurativt

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30 

OSTKLAPPAR

OSTPARADISET I FALKÖPING

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

KÖK & BAD 

Erikssons Snickeri & inredning 
Skövdevägen 44, Skultorp, 
tel. 0500 - 41 50 00
mob. 0705-62 56 40  
www.mobalpakökskövde.se

Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten men är specialister på kök och bad. 
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med allt från planering till färdigt kök! 
Vi har alla hantverkare du behöver! 

Här kan du 
använda ditt 
cashback card!

God Jul & 
Gott Nytt År

Ett stort tack till alla våra kunder
för att ni valde oss!

JULKLAPPSTIPS

På gång:
31/12 Nyårssupé

2/2 Beer Making Dinner
14/2 Alla Hjärtans Dagsmiddag

2/3 Partykväll med Partymaffian
8/3 Lennie Norman - Gubbvarning live!
31/3 Vocal Six gästar Sångsällskapet

4/4 Carl-Einar Häckner på turné
5/4 Smokie - The golden hits tour

Fler programpunkter hittar ni på hotellfalkoping.se
teaterbaren@hotellfalkoping.se, 0515-686100

GÖR NÅGON GLAD!
GE BORT ETT PRESENTKORT!

Mottagaren väljer fritt mellan allt från 
spabehandlingar, avkoppling på vårt nyrenoverade 
spa, festlig middag, hotellövernattning eller varför 

inte en öl i baren?

22 mars:

ABBA SHOW
& trerättersmiddag!

Vå r e n s  p r o g r a m :  k u r o r t e n m o s s e b e r g. s e

Kvartetten ingår i Night of Queen Band & Choir och 
har tidigare gästat oss vid flera tillfällen. Under kvällen 
medverkar även Erik Rynefors.

Mössebergsparken Falköping.  0515-432 00   info@kurortenmosseberg.se

presentkort



6 7www.gardochvilla.sewww.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  december 2018december 2018

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

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

på vitvaror tillsammans med 36 månaders räntefri avbetaling.
Kom och delta i festen. Vi ser fram emot att ses.

* Vid köp av HTH kökssnickerier
för minst kr. 60 000

Skövdes starkaste köksteam

KOM PÅ 

FEST OCH
SPARA 40% 
PÅ VITVAROR*

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

på vitvaror tillsammans med 36 månaders räntefri avbetaling.
Kom och delta i festen. Vi ser fram emot att ses.

* Vid köp av HTH kökssnickerier
för minst kr. 60 000

Skövdes starkaste köksteam

KOM PÅ 

FEST OCH
SPARA 40% 
PÅ VITVAROR*

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

på vitvaror tillsammans med 36 månaders räntefri avbetaling.
Kom och delta i festen. Vi ser fram emot att ses.

* Vid köp av HTH kökssnickerier
för minst kr. 60 000

Skövdes starkaste köksteam

KOM PÅ 

FEST OCH
SPARA 40% 
PÅ VITVAROR*

Gäller året ut * 

Black edition
Broadway – med 

svarta munstycken

81 990 kr
Ord pris 112 585 kr

 

Priset på Broadway Black edition inkluderar trappa, ozon, startkit kemikalier, förvaringslåda för kemikalier och två lyxiga handdukar.

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

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

Special         Special         

editionedition   

Black edition
Broadway – med 

svarta munstycken

81 990 kr
Ord pris 112 585 kr

Priset på Broadway Black edition inkluderar trappa, ozon, startkit kemikalier, 

förvaringslåda för kemikalier och två lyxiga handdukar.

Priset på Vector21 V77L White edition inkluderar, tvåstegstrappa, locklyft,  

två lyxiga handdukar, förvaringslåda för kemikalier, extra ledbelysning,

fullskummad, två pumpar, inlinesystem för bromin och mineraler, startkit för 

kemikalier, V.O.L.T. massagesystem. 

White edition
Vector 21 V77L

156 990 kr
Ord pris 189 265 kr

Amerikanska glas�berpooler  

och spabad sedan 1958

www.nordiskakvalitetspooler.se

B A DA  U T E  Å R E T  R U N T 

I  38O  VA R M T VAT T E N  I 

D I T T  MA R Q U I S  S PA B A D

– Varför nöja dig med det näst bästa?

Hitta din närmaste åter-

försäljare på vår hemsida

nordiskakvalitetspooler.se 

Våra produkter finns bland annat

i välsorterade Coloramabutiker.

OMBYGGNATIONEN ÄR KLAR OCH VI 
VÄLKOMNAR ER TILL VÅR NYA BUTIK!

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO

Rixners Möbler
Värdshusgatan 6
TIBRO

25%
rabatt 

på hela                          sortiment

10%
rabatt 

på Våra BYGGBara reClinersoFFor Från

10%
rabatt 

på soFFor 
Från

15%
rabatt 

        på hela                          sortimentet

15%
rabatt 
på alla soFFor 

& Fotöljer Från

15%
rabatt 

Öppet: må-fr 10-18  |  lö 10-15  |  sö 11-16RÄNTEFRI 

AVBETALNING 

UPP TILL 

24 MÅN
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80-talsmurr blev 
ljust och fräscht
När anita och Niklas Johansson 2010 tog över hans föräldrars hus rådde ur-
sprungets furubruna 80-tal där. En total makeover senare är intrycket ett helt annat.

D
en 200 kvadratmeter stora en-
plansvillan i Övertorp ovanför 
Timmersdala ligger omfamnad 
av skog men med öppna hagar 
utanför entrésidan. En perfekt 

naturmix som skyddar mot pinande vindar 
från Bergs ängar men samtidigt bjuder 
öppna vyer mot horisonten.
– Fast det händer att vi blir insnöade här 
när det blåser ihop drivor utanför. Då är det 
bara att ta det lugnt framför brasan, säger 
Anita. Eller ta en tur ut i verkstaden.
 Hon har lagt beslag på halva garaget och 
skapar där inredningsdetaljer som kom-
plement till övrigt sortiment för hem och 
trädgårdar. ”Ruffig industristil” betecknar 
hon det hela som och säljer gör hon främst 
via nätet. 
 Med huset följde också en bastu plus 
rymlig inomhuspool, vilket väl inte var 
något de själva skulle ha valt om de byggt 
huset själva.
– Men samtidigt tyckte vi att det skulle 
vara synd att fylla igen den. Vi har ju ut-
rymme så det räcker ändå, menar Anita.
 Det krävdes bara att installera lite större 
dimension på bergvärmen för att kunna 
hålla poolen konstant vid 31 grader året 
om.
– Och lite mysigt är det faktiskt att ha den 
efter att man bastat.
 Intill poolen ser det inte riktigt ut som det 
brukar göra i sådana här utrymmen. En 
soffa, ställningar med kläder, ljusrigg…
– Det är min fotoateljé som jag har här. 
Foto är ett gammalt intresse som jag 
tagit upp och arbetar med igen och då är 
det perfekt med en hemmastudio. Min 
ambition är att återinföra det högtidliga 
porträttet, så som det var förr innan digital-
kameran kom, berättar Anita.
 Annars jobbar hon tillsammans med ma-
ken med familjens åkeri och givetvis finns 
ett kontor för detta också i huset. Allt i ett, 
så att säga.
– Vi trivs väldigt bra här. Det är en vacker 
kulturbygd mitt i naturen, men ändå bara 
15 minuter ifrån staden. Många vill bo här 
i Berg, men eftersom området är skyddat 
kan man inte bygga hur som helst. Här har 

<< JULFRÄSCHT. 
Anita gillar julen 
med allt pyntan-
de som hör till.

FOTOGRAF. I det ge-
neröst tilltagna pool-

rummet har Anita 
inrättat en komplett 

fotoateljé.– Jag gillar 
det traditionella, lite 
högtidliga porträtt-

fotograferandet, 
berättar hon.

STILSÄKERT. Med känsla för form och kontrasterande färger har Anita inrett 
den 200 kvadratmeter stora enplansvillan.

JULFINT UTE. Stämningsfullt och välkomnande 
pyntat vid husets entré.

MOTAR MÖRKRET. Ljust och fräscht är temat i huset nu - det är ju mörkt ute halva året. – Mysig atmosfär 
kan man sedan skapa med ljussättning och textilier, säger Anita.

I KÖKET. 
Den stora 
köksön är husets 
naturliga samlings-
plats. 
– Här är lätt att umgås, 
konstaterar Anita Johansson 
i Övertorp.

inget nytt tillkommit sedan 90-talet.
 Deras eget hus ritades och byggdes på 
80-talet av Niklas föräldrar och morfadern 
som var snickare. Det är rejält byggt, med 
andra ord.
– Fast när vi tog över det så var 80-tals-
inredningen intakt, med mycket furu och 

mörka färger, berättar Anita.
 Det blev en total make over, vilket var 
ganska enkelt eftersom det bara handlade 
om ytor.
– Men inte köket. Det var traditionellt med 
spis och skåp mot vägg att titta på medan 
man lagade mat. Vi vände på alltihop och 
gjorde en stor köksö i mitten så att man 
istället har naturen utanför som utsikt, 
berättar Anita.
 Den stora köksön har blivit det naturliga 
navet i huset. 
– Här är lätt att samlas och umgås. Någon 
tyckte väl att vi gjorde köksön väl stor, men 
vi har inte ångrat oss en sekund.
 Någon vask eller diskbänk finns inte bred-
vid hällen, utan den är kvar på sin gamla 
plats vid väggen.
– Så får man inte ha det om man bygger 
nytt, men vid renovering har man friare 
händer.
 Alla överskåp rensades bort och ersattes 
med lådor. Och så blev det vitt, vitt och 
åter vitt i nästan hela huset.
– Vi bor ju i ett land där det är mörkt halva 
året! Man kan jobba med ljussättning-
en och textilier istället för att skapa rätt 
atmosfär, summerar Anita.
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Film & serier
År 2019 INLEDS MED EN LÅNg raD FILM- oCH SErIENYHETEr 

aTT groTTa NEr SIg I. HÄr Är rEDakTIoNENS UrVaL.

FEELGOOD-DRAMA 

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

PREMIÄR: 25 JANUARI

på bio

Aniara är ett av flera rymdskepp 
som ska flyga jordens emigrerande 
befolkning till den nya hemplane-
ten Mars. Men just när farkosten 
lyfter, kolliderar den med rymdskrot 
och hamnar ur kurs. Passagerarna 
inser att de aldrig kommer att nå 
sitt mål. På den ödesdigra resan mot 
katastrofen blir varningen alltmer 
tydlig. Det finns endast en jord 
och vi måste alla ta ansvar för att 
bevara den. Manus och regi:  Pella 
Kågerman och Hugo Lilja. Filmen är 
baserad på Nobelpristagaren Harry 
Martinsons rymdepos med samma 
namn från 1956.

PreMiär: 1 FeBrUari

SCIENCE FICTION 

aniara

DRAMA 
aMUndSen
Norskt episkt drama om hur upptäcks-
resande Roald Amundsen blir den första 
personen på Sydpolen. Av Espen Sand-
berg som bland annat gjort Kon-Tiki och 
senaste Pirates of the Caribbean. 

PREMIÄR: 31 MARS

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



passion passion

DRAMA

Harry Rosenmerck, en medelålders man i New 
York flyttar till Nazareth för att starta en grisfarm. 
Möten med lokalbefolkningen sker och konflikter 
uppstår och Harry blir tvungen att omvärdera 
relationer i hans egen familj. I rollerna ser vi 
bland annat Rosanna Arquette, Jonathan Rhys 
Meyers och James Caan.Regi: Amanda Sthers.

PREMIÄR: 28 FEBRUARI. 

        Film & serier
PÅ BIO

ÅR 2019 INLEDS MED EN LÅNG RAD FILM- OCH SERIENYHE-
TER ATT GROTTA NER SIG I. HÄR ÄR REDAKTIONENS URVAL.

STREAMA 
Ett hett tips till dig 
som gillar spän-
ning på hög nivå 
är den brittiska 
konspirations-
thrillern Body-
guard som nu 
streamar i sex 
avsnitt på Netflix.

Vi får vi följa 
krigsveteranen David Budd som får i 
uppdrag att bli livvakt åt inrikesminis-
tern Julia Montague (Keeley Hawes), 
vars övertyglelser står i kontrast med 
hans egna. David Budd spelas av 
Richard Madden, mest känd från 
”Game of thrones”.  

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

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

Anette Bening och Lucas Jade Zumann i 
Alla tiders kvinnor.

SCIENCE FICTION

Aniara är ett av flera rymdskepp som 
ska flyga jordens emigrerande befolk-
ning till den nya hemplaneten Mars. 
Men just när farkosten lyfter, kolliderar 
den med rymdskrot och hamnar ur 
kurs. Passagerarna inser att de aldrig 
kommer att nå sitt mål. På den ödesdig-
ra resan mot katastrofen blir varningen 
alltmer tydlig. Det finns endast en jord 
och vi måste alla ta ansvar för att beva-
ra den. Manus och regi:  Pella Kåger-
man och Hugo Lilja. Filmen är baserad 
på Nobelpristagaren Harry Martinsons 
rymdepos med samma namn från 1956.

PREMIÄR: 1 FEBRUARI

DRAMA

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

PREMIÄR: 8 MARS 

DRAMA 

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

 PERMIÄR: 31  MARS  

FEELGOOD-DRAMA

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

PREMIÄR: 25 JANUARI

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

Richard 
Madden

Väntan är snart över för alla hängiv-
na  Game of Thrones-fans. Åttonde 
och ”sista” säsongen (sex avsnitt) har 
premiär på HBO Nordic i april.

Har du missat Springfloden så kan 
du streama båda säsongerna, totalt 20 
avsnitt, på SVTplay.

Säsong 6 av kriminaldramat The 
Blacklist med James Spader i hu-
vudrollen har premiär  på Viaplay den 
1 januari. 

För musikälskare: Missade du musika-
len Mamma Mia - Here we go again 
och den gripande dokumentären Whit-
ney,  om Whitney Hustons liv, så kan 
du streama dem för 49 kronor stycket 
via iTunes.

Whitney Huston

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

PREMIÄR: 8 MARS

DRAMA 
kUrSk
Harry Rosenmerck, en medelålders man i 
New York flyttar till Nazareth för att starta en 
grisfarm. Möten med lokalbefolkningen sker 
och konflikter uppstår och Harry blir tvungen 
att omvärdera relationer i hans egen familj. I 
rollerna ser vi bland annat Rosanna Arquette, 
Jonathan Rhys Meyers och James Caan.Regi: 
Amanda Sthers.

PREMIÄR: 28 FEBRUARI

STREAMA
Ett hett tips till dig som 
gillar spänning på hög 
nivå är den brittiska 
konspirationsthrillern 
Bodyguard som nu 
streamar i sex avsnitt 
på Netflix. Vi får vi följa 
krigsveteranen David Budd 
som får i uppdrag att bli livvakt åt inri-
kesministern Julia Montague (Keeley 
Hawes), vars övertyglelser står i kontrast 
med hans egna. David Budd spelas av 
Richard Madden, mest känd från 
”Game of thrones”.  Den 14 januari är det 
premiär för den tredje säsongen av True 
Detective på HBO Nordic. Handlingen 
kretsar kring ett makabert brott, ett 
mysterium som tätnar över flera årtion-
den. MISSA INTE Alla tider kvinnor, en 
underhållande drama-komedi som utspe-
lar sig på 70-talet. Anette Bening gör en 
lysande tolkning av Dorothea, en ensam-
stående mamma i 50-årsåldern som väljer 
att uppfostra sin son Jamie kollektivt. Hon 
tar hjälp av två yngre kvinnor som lär ho-
nom allt de kan om livet, kvinnor, kärlek, 
sex och frihet. På Netflix.

0511-400 710  |  www.skrothandlarn.se

Spara tid och
pengar med effektiv 
skrothantering

Hållbar återvinning av järnskrot, 
metaller, kabel och skrotbilar

Väntan är snart över för alla hängivna  
Game of Thrones-fans. Åttonde och 
”sista” säsongen (sex avsnitt) har premi-
är på HBO Nordic i april. Har du missat 
Springfloden så kan du streama båda 
säsongerna, totalt 20 avsnitt, på SVTplay. 
Säsong 6 av kriminaldramat The Black-
list med James Spader i huvudrollen 
har premiär  på Viaplay den 1 januari. 
För musikälskare: Missade du musikalen 
Mamma Mia - Here we go again och 
den gripande dokumentären Whitney,  
om Whitney Hustons liv, så kan du 
streama dem för 49 kronor stycket 
via iTunes.

Anette Bening och Lucas Jade Zumann i Alla tiders 
kvinnor.

Whitney Huston

här
frisör

-frisör joachim buchmann-
Södra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde

0500-41 80 98  |  0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

anno
1995

.se

HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller 
renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller 
renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller 
renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

Skövde
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Mariestad
Förrådsgatan 28
0501-645 30

Falköping
Tunnelgatan 1
0515-315 50

Skara
Björkelundsgatan 18
0511-77 30 80
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Festligt
Är du redo för vinterns sammankomster.
klä upp dig i klassiskt svart och matcha

med trendigt guld, eller vise versa.
Supersnyggt vid festliga tillfällen.

AV Lotta Silfverbrand

Detaljerna 
sätter stilen

Lyft din kostym till högre höjder med hjälp av 
stilrena accossearer. Precis som Steve Jobs sa: 

”Details matter - It's worth getting it right”.
AV Lotta Silfverbrand

Kostym 
NLY Trend
Kavaj 599,

byxor 499 kr.

Klänning/River 
Island/699 kr.

Läppstift 
Tom Ford 

479 kr. 

Örhängen 
Caroline 

Svedbom 1 
195 kr.

Pumps/Apair/3 199 kr. Väska/Lindex Winter Party Collection/249 kr Jumpsuit/Michael Kors/2 695 kr Top/Vero Moda/375 kr. 
Byxor/Lindex Winter Party 

Collection/399 kr.

Kjol/Ellos/399 kr. Stövletter/ H&M Conscious Exclusive collection/899 kr. 
Kavaj/Cultur/1 299 kr. Klänning/Gestuz/2 799 kr. Skor/H&M/699 kr.

MoDE&SkÖNHET

Klocka/By Billgren/1 799 kr.. Klackring/By Billgren/349 kr.
Armband By Billgren/349 kr.. Halssmycke/Calvin Klein/890 kr.

Nyckelring och plånbok 
Acne Studios

Kam/Balmain/599 kr

Lackskor/Nilson Shoes/1 599 kr.

Bälten/Tiger of Sweden

Silkesnäsduk/MQ/199 kr.

Shopperväska/Oscar Jacobsen/2 999 kr. Fo
to

 B
y 

Bi
llg

re
n

MoDE&SkÖNHETGård&Villa  



När köpte du en 
flygel i julklapp 
senast?

PianoMäster / Allmusikverkstan
Tommie Pettersson Musik AB

Storgatan 12 A, 541 30 Skövde
Telefon: 0500-41 51 10  |  Mobil: 0709-621 604

E-mail: tommie@showkanalen.com
www.pianomaster.se14 15www.gardochvilla.se

Gård&Villa  december 2018

Sunlight T58
Från: 579.000:-

Dethleffs Generation Scandinavia 
655 RFK. Från: 379.000:-

Sventorp Rävstorp 5, Skövde • Telefon 0500 -42 50 40 
Besök vår hemsida för mer information fribergsfritid.se

Välkommen in i värmen den 5-6/1 kl 11-15. Under dessa dagar kan ni kika närmare på årets fantastiska 
nyheter från Dethleffs, Sunlight, Knaus, Weinsberg, CI och Roller Team. Vi bjuder på något gott att äta.

VINTERMÄSSA I SKÖVDE

Dethleffs Esprit Eighty Eight 
i7150-2 DBM. Från: 995.000:-

Kampanjränta 1,95% (gäller 5-6/1)

med premiarvisning av Dethleffs och Sunlight

Blommor för alla tillfällen!
www.mastersblommor.se 

Västerbyvägen 13, Götene • Tel 0511-503 51      

Mån-fre 9-18
Lördag 9-14

Reservation för slutförsäljning

119:-

Mys i 
adventstid!

Snitt-
amaryllis
3st100:-

Ord. 50:-/st

G
ot

t i
 adventstider!

Många 
färger på 
julkulor!

Blommor för alla tillfällen!Mån-fre 9-18

Ord. 50:-/stOrd. 50:-/st
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TExT Marie Pallhed  |  TExT Lotta Silfverbrand

S
å att yrkesvalet föll på att bli 
florist var det ingen i Mias omgiv-
ning som blev förvånad över. 
– Jag har alltid hållit på med 
blommor, från det att jag var liten 

faktiskt. Men också inrett och möblerat om.
I kedjehuset från början av 2000-talet bor 
hon nu sedan fyra år tillbaka. Efter en flytt 
från det trevåningar stora sekelskifteshuset 
i Södertälje.
– Vi har fem barn och fyra har lämnat boet. 
350 kvm blev för stort. Så flyttlasset gick 
till denna mindre villa.
Sedan dess har mycket hänt i huset. 
– Jag gillar när mitt hem känns varmt och 
ombonat. Det finns ju så många fina inred-
ningsstilar, men för min del kan jag inte 
ha för mycket vitt hemma. Eller för stramt. 
Det är inte jag.
Väggarna inomhus är målade i en om-
slutande varmt mörkgråbrun nyans och 
trägolven är vitmålade.
– Jag blandar inte in andra färger på 
väggar och golv utan håller mig till samma 
färgskala genomgående i huset. Sen lirar 
jag med detaljer istället. Går på intuition 

redan på trappan märks Mia kocks stora passion. 
– Jag älskar växter. Inne och ute. De skänker mig en sådan 

glädje och måbrakänsla. och gör inredningen levande. 

ADVENTSTID. – Det är mysigt att pyssla så 
här års, säger Mia Kock med barnbarnet 
Adele och väninnan Vivianne Thorsell. 
Karaff/tallrikar från Home & Garden

”Jag älskar när mitt hem känns levande”

FÖLJER ÅRSTIDERNA. Mia gillar kaktusar och sucku-
lenter: - De tjockbladiga växterna är tåliga och bildar 
en bra bas av växter i inredningen. Sen sätter man 
till säsongens blommor för att skifta stämning.

ORANGE. Husets speciella färgsättning med gråblå 
exteriör och orange dörrar och foder märks också 
på insidan. De franska dörrarna leder ut från köket 
till den medelhavsinspirerade altanen.

På besök hos Mia Kock
Familjen: Make och fem barn.
Yrke: Florist med planer på att starta 
företag för att styla fönster åt privat-
personer och företag.
Hemmet: Kedjehus på 135 kvm från 
2003. Blågrå exteriör med orange 
dörrar och foder.
Inredningsstil: Personligt vilket för 
Mia betyder att hon alltid tycker om 
de saker hon inreder med. Ombonat 
och livfullt med en kombo av inred-
ningsdetaljer som kolliderar i uttryck. 

FAMILJELIV. Mia har fem barn och fyra barnbarn. 
Adele är gärna med mormor och fixar.  – Jag gillar 
också att göra det fint, säger hon och fortsätter 
fixa fint med lite extra detaljer plus busa lite.       >>

Ombonat inrett 
med mycket växter

och inreder med saker som jag blir kär i.
Mia har alltså en personlig relation till 
inredningen. 
– Absolut, och det jag köper har jag kvar 
länge. Som de stora bruna plädarna på sof-
fan exempelvis. De är säkert 20 år gamla.
Det varma och ombonade till trots saknas 
det helt gardiner i detta hem. Utan att 
känslan blir avskalad.
– Jag inreder mina fönster med växter, be-
lysning och inredningsdetaljer. Det skapar 
en varm känsla utan att ljuset utifrån för-

svinner. Jag övervintrar ju olivträden inne 
och de behöver det ljus de kan få.
I advent pyntar Mia helst med växter. 
– Enar, buxbom, myrten, kottar, stenar 
och mossa – man kan göra så mycket 
adventsfint med naturmaterial. Jag brukar 
börja tidigt med att plantera en härligt stor 
amaryllislök med mossa. Sen blir det fler 
jularrangemang allteftersom. Växter är ett 
underbart sätt att njuta av årstiderna. 

TRÄFFAS. – När kaminen sprakar är det mysigt att 
slå sig ner i läshörnan eller hänga i soffan. Här finns 
plats för att umgås och att träffa barn, barnbarn 
och vänner vilket är mitt största intresse.

SNYGG STILKOMBO. Väggarnas mörka nyans och golvet binder samman stilen i hela huset. 
– Sen kombinerar jag med detaljer som jag känner för. Gärna i en udda mix.

EN AV FLERA. Kuddar i soffan sätter stilen i vardags-
rummet. Från Kamelo.

HELHET. 
Marockanska 
lyktor och olika krukor bildar fint stilleben.

PÅ G. Det är svårt att inreda fönster. Särskilt om 
man väljer att inte ha gardiner. Mia funderar just 
nu på att starta ett företag med fokus på att styla 
fönster. Vid sidan av jobbet som florist.

STÄMNING. 
Kombon ljuslyktor 
och tunnan med skimmia 
blir adventfint.

VINTERPLANTERAT. 
Buxbom, ljung och kål. 

Säckväv skyddar 
snyggt.

TOLIx. – Älskar dessa stolar och kommer aldrig att 
göra mig av med dem.
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BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA
Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar, 
presenningar och mycket mer!
Välkomna till Cramo i Skövde
Kylarvägen 5, Hasslum
Tfn. 0500-469790

För en bra dag 
på jobbet.

Välkomna till Cramo!
· Skövde tel 0500-46 97 90
· Lidköping tel 0510-48 48 50

www.cramo.com

december 2018december 2018

 

 

 

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

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

vi kan allt om 
takstolar 

i trä

a-takstol saxtakstol

 ramverkstakstol

Fackverkstakstol

PulPet-takstol mansard-takstol

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

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

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

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

FICK DU ”TVÅOR” HOS BILBESIKTNINGEN?

VI SLÄCKER DOM!

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

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

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

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

Hyacinter
Vit, blå, rosa 
och lila 

1190/st

SnittamarylliS
Röd, vit och vinröd    

35/st

Tumbler 57cl 
2-pack 

199:- 
(ord.pris 299:-)

Finns i olika färger

Julklappar

Finns i många 
olika motiv

Muminmugg 30cl 
från

159:-/st 
(ord.pris 199:-)

ÖNSKA Commercehuset 
Hertig Johans torg 4

Tel 0500-47 69 99 www.onska.se

Priset gäller t.o.m 23/12-18 
eller så långt lagret räcker.

Ljusstake Season matt 

499:- 
(ord.pris 799:-)
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Inför nyår har Peter Johansson, köksmästare i butiksköket på kvantum i 
Varberg, skapat en läckert festlig 3-rättersmeny. Menyn kommer från kökets beställningsmeny. 

– Varsågod här kommer recepten, säger Peter. Smaklig spis.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Josefine Bergqvist

GOTT TILL NYÅR. – Rätterna är inte särskilt svåra att 
laga och med lite förberedelser kommer både värd 
och värdinna att kunna sitta med vid bordet utan 
ständigt spring till köket, säger Peter Johansson, 
kökschef på Kvantum Varberg.

Bjud på 3-rätters på nyår

NYÅRSMENY. Laxmousse, 
Helstekt kalvryggbiff med 

Pommes Anna och rödvins-
sås samt Citronpannacotta 

med vaniljkokta körsbär.

4 pers
300 g     varmrökt/kokt lax
2 dl     vispgrädde
3 st     gelantinblad
1 msk     citronjuice
     salt och vitpeppar
1 msk      dillfrö
1 msk     fänkålsfrö
3 skivor     kavring alt grovt rågbröd
2 msk     smör 
2 msk      forellrom
1 knippe    dill
2 msk      rapsolja av god kvalitet

1. Mixa brödet grovt i matberedare, stek   
     smulorna i smör, gärna så det blir lite    
     knaprigt. Lägg det på hushållspapper 
     så överflödigt fett går bort.
2. Rosta fänkål och dillfrö i en torr het  
     panna och stöt sedan det i en mortel.
3. Lägg gelantinblad i kallt vatten.
4. Vispa grädden löst.
5. Mixa laxen i matberedare.
6. Smält gelatinet i citronjuicen, blanda  
     ner det i 1/3 av grädden, tillsätt sedan    
     resten av grädden, dom stötta rostade  
     fröerna samt laxen.
7. Lägg moussen i lämplig form och låt  
     stelna i kylen.

Laxmousse med knaperstekt kavringssmul och forellrom

8. Mixa dillen med rapsolja, ju längre du  
     mixar den ju grönare blir oljan.

Allt detta går utmärkt att göra dagen innan.

Serveringsdag
Ta en skål med hett vatten och lägg i 2 st 
matskedar i vattnet så skedarna blir var-
ma. Skeda upp moussen i fina skålar eller 
vida glas t ex martiniglas. Värmen från 
skedarna gör att moussen blir lätt att 
forma till fina ägg. Strö över brödsmulor, 
häll lite dillolja på sidorna och skeda upp 
forellrom på toppen.

4 pers
Pommes anna
1 kg potatis (fast)
250 gram smör
salt och vitpeppar
1. Skal och skiva potatis tunt.
2. Skölj potatis i kallt vatten och torka  
     den sen i en handduk.
3. Smält smöret
4. Pensla en springform med smör och  
     bred ut ett lager potatis, pensla med  
     smör igen och upprepa detta tills po 
     tatis tar slut. Pensla översta lagret med  
     smör.
5. Täck med bakplåtspapper som ni har  
     skurit till så det passar i formen.
6. Grädda ca 50 min eller tills potati 
     sen känns mjuk, låt kallna och sätt in i  
     kylen, gärna med något som pressar  
     ner potatisen.

rödvinssås
5 dl rödvin
1 dl hackad gul lök 
1 st hackad morot
1 dl tärnad rotselleri
1 msk tomatpuré
2 msk smör
3 dl vatten

Helstekt kalvryggbiff med Pommes Anna och rödvinssås samt syltade rotsaker

3 msk kalvbuljong
1 tsk maizenamjöl utrört i vatten
Fräs grönsakerna i smör tills de blir 
mjuka, lägg i tomatpuré och låt fräsa en 
liten stund till. Tillsätt rödvinet och låt 
det koka ner tills knappt hälften återstår. 
Lägg i vatten och kalvbuljong och låt allt 
småkoka i ca 1 timme.
Sila såsen och red av den med maizena. 
Klicka gärna i 2 tsk kallt smör det allra 
sista när såsen serveras, det gör en extra 
rund och fin smak.

Syltade rotsaker
Lag
1 dl ättiksprit
1 dl socker
3 dl vatten
5 kryddpepparkorn
5 st hela nejlikor
Koka upp allt och låt koka 10 min innan 
grönsakerna läggs i.
3 st gulbetor
3 st morötter
3 st palsternacka
Skala och tärna rotsakerna i halv centi-
meter stora tärningar. Koka i ättikslagen 
ca 15 min. Låt kallna i lagen. Det här går 
att göra veckan innan servering. Syltade 

rotsaker går att förvara i kylen i flera 
veckor.

helstekt kalvryggbiff
Beräkna ca 180 till 200 gram kött, rå vikt 
per person. Torka av köttet, salta och 
peppra. Bryn köttet i smör tills det fått 
fin färg runt om. Stek i 130 grader varm 
ugn tills köttet uppnått 55 grader(rött) 
alt 58 grader (rosa), låt köttet vila ca 15 
min innan ni skär upp det. Använd alltid 
termometer.
Vill ni förbereda köttet dagen innan och 
värma upp vid serveringstillfället så sänk 
respektive temp med ca 5 grader alltså 
50 grader för rött kött och 53 grader för 
rosa. 

4 pers
3 dl vispgrädde
1 gelatinblad
½ citron

Lägg gelatinet i kallt vatten, koka upp 
grädden, riv skalet av en den halva 
citronen och pressa även juicen.  Krama 
ur gelatinbladet och lägg ner det i den 
koka grädden tillsammans med citron-
raspet och juicen. Portionera i formar. 
Tänk på att det ska få plats med körsbär i 
formen också.

2 dl frusna körsbär 
½ vaniljstång
1 dl strösocker
Koka upp körsbären tillsammans med 
socker och vaniljstång. Låt koka 10 min 
och kyl sedan ner det.

rostad vit choklad
100 gram vit choklad
Sätt ugnen på 175 grader
Lägg bakplåtspapper på en plåt och riv 
chokladen grovt på rivjärnet.
Rosta i ugnen mellan 5 och 10 minuter. 
Låt kallna och smula det lite när det 
kallnat om det behövs. 

Citronpannacotta med vaniljkokta körsbär och rostad vit choklad

vid servering!
Fördela körsbären ovanpå citronpannacottan och strö sedan 

över den rostade chokladen.
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Last & Gräv
0500-48 40 55

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

NYTT ENSKILT 
AVLOPP?

För ett bra jobb, rätt pris och 
garanti kontakta din lokala

diplomerade avloppsanläggare!

För offert ring 0705-13 18 05 
alt. 0500-48 40 55

E V E R T S S O N S
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Hermansgårdsvägen 1, Mariestad, 0501-710 70 
Mån – fre 9 –18, lör 10 –13. bilcentrum-mariestad.se

BILCENTRUM 
I MARIESTAD AB bilcentrumimariestad Bilcentrum i Mariestad AB

VÄLKOMMEN IN PÅ EN PROVTUR!

Bränsleförbr. bl. körning 5,7-6,3 l/100 km. CO2 129-143 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. *Gäller order tecknade t. o. m. 31/12 2018 och kan ej kombineras med andra 
rabatter eller erbjudanden. **Priser och villkor är giltiga fr. o. m. 1/11 2018. 0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 4500 mil under leasingperioden, övermil debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtals- 
tidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ord. uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki 
Sveriges serviceschema. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

LANSERINGSPRIS 
FRÅN 

  199.900:-*
ORD. CIRKAPRIS  
FRÅN 214.900:-

RÄNTA 

  1,95%
PÅ NYTT OCH  

BEGAGNAT T. O. M.  
31/12 2018

PRIVATLEASA  
NYA VITARA FRÅN

2.495:-
PER MÅNAD**
INKL. SERVICE

 Äntligen på väg!
NYA SUZUKI VITARA 4x4
Med nya Vitara kommer du alltid fram, oavsett väglag. Vitara är en riktig 
fyrhjulsdriven SUV, dessutom utrustad med klassledande säkerhet som 
standard. Nya Vitara – för en resa utan kompromisser!

Hermansgårdsvägen 1, Mariestad, 0501-710 70 
Mån – fre 9 –18, lör 10 –13. bilcentrum-mariestad.se

BILCENTRUM 
I MARIESTAD AB bilcentrumimariestad Bilcentrum i Mariestad AB

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-6,3 l/100 km. CO2 90-143 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Priser och villkor är giltiga fr. o. m. 1/11 2018. 
0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 4500 mil under leasingperioden, övermil debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ordinarie uppläggnings- 
och aviavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki Sveriges serviceschema.

PRIVATLEASA  
SWIFT 1.2 FRÅN

1.995:-
        PER MÅNAD*

INKL. SERVICE

PRIVATLEASA  
IGNIS 4X4 FRÅN

2.295:-
        PER MÅNAD*

INKL. SERVICE

PRIVATLEASA  
NYA VITARA 4X4 FRÅN

2.495:-
        PER MÅNAD*

INKL. SERVICE

PRIVATLEASA  
S-CROSS 4X4 FRÅN

2.695:-
        PER MÅNAD*

INKL. SERVICE

Privatleasa körglada Suzuki 

 DET KRÅNGELFRIA 
ALTERNATIVET!

VÄLKOMMEN IN PÅ EN PROVTUR!

RÄNTA 

  1,95%
PÅ NYTT OCH  

BEGAGNAT T. O. M.  
31/12 2018

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!Dags att 
julstäda?

Kampanjpris 1590:-
Ord. pris 2490:-

ElEctrOlux 
dammsugare
eus8greeN

Electrolux Home Mariestad
Nygatan 16, 542 30  Mariestad
Telefon: 0501-64450
ÖppETTidEr: Måndag-fredag 10 – 18  |  Lördag 10 – 16  |  Söndag 11 -15

Kampanjpris 990:-
Ord. pris 1390:-

ElEctrOlux 
dammsugare
ePF62Is

JulKlapp i sista minutEn!
Kampanjpris 6990:-

Ord. pris 8990:-

ElEctrOlux 
robotdammsugare 
P191-5mbm         

EXTRA ÖPPET 
Söndag 16 och 23 dec. 10 -16
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85Ah Bosch startbatteri
 
Det underhållsfria premiumbatteriet 
med Powerframe teknik ger dig hela 
800Aen i startström.
Polställning: 0
L=315 mm
B=175 mm
H=175 mm
S5 010

1795kr

SONY 20-Pack  
Passa på och köp hem stavbat-
terier i storlek AA/AAA, Passande  
ledlampor, fjärrkontroller leksaker 
m.m Premiumbatterier från Sony 
till ett oslagbart bra pris! 
Ord. 79kr

Din batterispecial ist  i  Skövde!

Startbooster
Genius GB40 tål tuffa miljöer. Startar fordon ca 20 gånger på 
en laddning. Inbyggt Litium batteri. 1000A Peak. 
ord. 1795kr
    

49kr
Mariestadsvägen 98
Öppettider: vard. 10-18 Lörd. 10-13
Tel:0500-48 33 00
www.batterilagret.se
Gäller t.o.m 31/12-2018 (eller så länge lagret 
räcker Med reservation för feltryck.

100kr rabatt

24 90
Nytt 
lägre 
pris!

Hörselbatterier
Sonys senaste generationens 
hörselceller är helt fria från 
kvicksilver och har längre 
flikar, vilket gör dem 
enklare att infoga. 
Nu till ett fantastiskt 
bra pris! 
Storlek: 10, 13, 312, 675.  
6st batterier\karta.

2195kr70Ah AGM startbatteri
AGM-batteri för dig med start/stopbil
eller dieselvärmare! Med AGM
 tekniken får du ett heltätt 
underhållsfritt startbatteri 
till din bil.Startströmmen 
är hela 760Aen
Polställning: 0 
L:  278 mm 
B:  175 mm 
H:  190 mm

VARTA EFB-teknik för kommersiella fordon
VARTA EFB har utformats speciellt för högpresterande kommersiella fordon och 
erbjuder den allra senaste tekniken vad gäller syraskiktning och vibrations-tålighet. 
VARTA EFB innehåller blandningselement, 
exklusivt utvecklade och patenterade 
av Johnson Controls. 
EFB-tekniken erbjuder garanterat 
pålitlig prestanda även i de 
tuffaste applikationerna.

Kom in eller ring för prisuppgift.

55Ah Nordström startbatteri
Prisvärt budgetbatteri med bra 
startegenskaper för fordon 
med mindre förbrukning. 
Startsröm: 480 CCA
Polställning: 0
Europatillverkat
242*175*190 mm
Ord. 649kr

599kr

5A Ctek laddare
Avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare 
med inbyggd automatisk temperaturkompen-
sering och oslagbar prestanda.  För blybat-
terier mellan 1,2 Ah och 110 Ah. 
Ord.pris 849kr

1595kr 749kr

100kr rabatt


