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Ewas och Börjes hus-
drömmar blev fårlada vid 
Hornborgasjön

Så här odlar du på 
små grönytor

Downshifta med 
kreativa projekt
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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 i Skaraborg. 
Gård & Villa samarbetar med Villaägarna Skaraborg.

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

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Det våras. Ljuset och värmen 
återvänder. Dagarna blir längre 
och det blir lättare att gå upp på 

morgonen. Båten är servad och väntar på 
sommarsäsongen men innan dess är det 
öppning av sommarstället. Har man som 
vi sommarvatten är det en stor händelse 
att byta vinterns spartanska tillvaro på 
stället med bära och kånka till att kunna 
ha vatten i kranen, alldeles sådär nära. 
Nästan så man känner sig bortskämd. 
 Det är lite märkligt, vi strävar efter stora 
investeringar i bekvämligheter och kan 
gott tänka oss att jobba över för att ha 
råd att åka bort, för att vila upp oss. Att 

ta bilen till gymmet för att där springa 
på löpband eller stressa för att hinna till 
Yogan. 
 Öppning för oss har hittills handlat om 
att vi har uppgraderat något inför som-
marsäsongen. I år är det en TV-vägg och 
ett staket som ska fixas. Det gäller att ligga 
i innan semestern så man kan vila upp sig 
under sommaren.
 Kanske är det enkla bäst. Att faktiskt se 
räfsningen av gräsmattan som den träning 
den är, för visst känner vi av den dagen 
efter. Att använda ledigheten, inte till att 
vila upp sig utan att byta uppgift, för att få 
variation, att se projekten som avkoppling 

istället för pålaga.
Nämnde jag att det är lättare att gå upp 
nu när ljuset återvänder, jo jag tackar, har 
man inte fått upp rullgardinerna efter 
fönsterbytet kan det där 
projektet som skulle vara 
avkoppling lätt bli en pålaga 
igen, i alla fall om man 
frågar de hemmavé som 
inte får sovmorgon.

Ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson 
Telefon: 0500-40 11 01 eller 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

Äntligen börjar livet i utomhusrummet

GårdVilla&

Tvinga inte åtgärder på 
enskilda avlopp

Finland som tidigare gått hårt ut med att 
alla avlopp ska åtgärdas, insåg orimlig-

I Finland har nu nya regler om en-
skilda avlopp trätt i kraft: husägare 
tvingas inte längre direkt att åtgärda 
avlopp med försumbara utsläpp. 
Sveriges lagstiftare borde lära av vårt 
grannland säger Anna Werner från 
Villaägarnas Riksförbund. TYDLIG MILJÖNYTTA Lär av Finland: 

Krav ska vara rimliga, säger 
Anna Werner på Villaägarnas 
riksförbund.

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Ramslökspesto, nässelaioli eller 
smoothie på kirskål. Det vilda skaffe-
riet bjuder på gratis grönt i överflöd. 
Särskilt under våren.
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I NATUREN. Nu börjar säsongen 
för det matnyttiga som ibland  
kallas ogräs.
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VILD RÅVARA. Ramslök trivs i skuggiga lövskogar i    
södra Sverige och är inte så enkel att hitta. Men när  

du väl hittat ditt ställe är smaken värd besväret.
Smaksättare t ex i soppa, pesto, örtsalt. 

Njut av det vilda skafferiets lyxiga primörer

Fast det är en myt att nässlor bara 
går att skörda när de nyss tittat upp.  
Nya skott kommer hela sommaren, 

särskilt om man klipper ner dem.
– Jag skördar från tidigt om våren när 
tjälen släppt fram till långt in på 
hösten, berättar Karoline Jönsson i 
boken ”Det goda gröna”. 
Förvällda och hackade är nässlorna 
goda i soppor, stuvningar eller 
såser. Torkade kan de 
användas i potatismos, i 
frukostflingorna, som te 
eller i brödbaket. Och den växer 
överallt. Det gör kirskålen också. Detta 
”ogräs” som förr odlades i 
klosterträdgårdarna. 
– Jag struntar i att 
odla spenat och an-
vänder kirskål i 
smoothies, grytor, soppor, gratänger
och allt annat där bladgrönt används.
Ramslök är nu trend och finns att köpa 

NÄSSLAN. Torkas upp och ner. Går att mixa till 
pulver för smoothies. God krydda. Används också 
färska i soppa och gratänger. Undvik att plocka 
dem på kväverika platser som vid lantbruk och 
komposthögar.
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heten att omedelbart tvinga husägare att 
åtgärda enskilda avlopp. Det var en åtgärd 
som riskerade tvinga finska husägare från 
hus och hem. De tillåts nu istället vänta 
med att åtgärda avloppen om utsläppen 
och miljönyttan är försumbar.
 Om husägare ska tvingas till stora investe-
ringar ska miljönyttan vara tydlig, inte 
försumbar. Kostnadseffektivitet måste få 
plats också i den svenska lagstiftningen. 
Exempel på effektivt arbetssätt: Om ett 
område har miljöproblem, rangordnas 
först möjliga åtgärder efter deras respek-

tive kostnadseffektivitet. Billiga åtgärder 
som ger mycket miljönytta hamnar överst. 
Därefter betar man av listan uppifrån och 
ner, med genomförande av den mest kost-
nadseffektiva åtgärden först. Det skulle 
kanske inte leda till åtgärdande av 
särskilt många avlopp, men vi 
skulle få mycket miljönytta 
för nedlagda resurser.

Gör systemet för avfallshantering logiskt
Framtidens avfallsåtervinning är en 
stor utmaning som inte kan lösas med 
enkla snabba lösningar. Därför har 
Villaägarna förslag till miljöminister 
Karolina Skog.

Åtgärder på kort sikt:
■ Kunder ska kunna lämna kvar rena för-
packningar direkt i butiker (butiker över 
en viss storlek).
■ Småhusägare ska få lämna sitt avfall på 

återvinningstationer. Om återvinningssta-
tionen är full eller ostädad så ska det vara 
enkelt att kontakta en ansvarig huvudman 
för åtgärd.
■ Kommuner ska förelägga förpacknings- 
och tidningsåterinsamlingen vite om en 
återvinningsstation är misskött.
■ Det ska finnas nationella mål att minst 
hälften av alla småhus inom tre år har 
möjlighet till fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar.

FÖRENKLA. Gör systemet för avfallshantering lo-
giskt, så ska ni få se att vi villaägare kan sopsortera, 
uppmanar Villaägarna.

i butik. Men den växer också vilt i söd-
ra Sverige. Bladen påminner om giftiga 
liljekonvaljens så lökdoften är viktig att ha 
koll på. Skogsvitlökens blad är goda färska 
och smakar bäst före blomning. Säsongen 
varar från mars-maj beroende på läge. 
Går att frysa in i riktigt tättslutande 
förpackning. Används som smaksättare 
färsk eller torkad.      
Fler vilda växter att njuta av: bokblad, ral-
larrosens blad, maskrosens gula kronblad, 
harsyra, tusenskönans vitrosa kronblad. 
målla, hägg och syrén.

Godaste receptet på Ramslökspesto finn på 
www.gardochvilla.se.

Öppet:
Vardagar  10.00 - 19.00
Lördag      10.00 - 16.00
Söndag     11.00 - 16.00

INReDNINGSHUSet
Adress: Kaplansgatan 32, Mariesjö 542 35 SKöVde 
Tel: 0500-41 19 00 
Sajt: www.a-mobler.se

KAMPANJ-
PRISER FRÅN 

38.900:-

LILLA ÅLANDLAMINO JETSON LILLA ÅLANDLAMINO JETSON

MISSA INtE vÅRA

  DESIgN-
klassiker!



GårdVilla& GårdVilla&

4 www.gardochvilla.se 5www.gardochvilla.se

X

Nu kommer vinylskivan 
tillbaka på allvar

COMEBACK. T ex David Bowie, Led Zeppelin, Håkan 
Hellström och Ed Sheeran.

Fint    sex

Svenskarnas måsten för en grillkväll

– Det märks definitivt i varuhusen att det 
är hög tid för grillning nu och att det är 
många som har längtat efter våren och att 
kunna laga mat utomhus, säger Andreas 
Larsson, marknadschef på Hornbach som 
genomfört undersökningen som bland 
annat visar att 33 % grillar året om.
14 % grillar för att få vara mer utomhus 
och 10 % för umgängets skull. Men de 
flesta, 71 %, grillar helt enkelt för att gril-
lat smakar bättre. 
– När vi har frågat i undersökningen 
vilken den viktigaste faktorn för en lyckad 

RÅVARAN. En klar majoritet 
av grillarna, 87 % grillar 
helst kött. Endast 7 procent 
föredrar kyckling och 3 
% vardera väljer helst fisk 
eller vegetariskt. De flesta 
fyller glasen med öl till 
grillningen, 52 %, följt av 
vin 27 % och läsk 10 %.
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BÄRBART. 
Picknickkorg. 
Ikea.

grillkväll är så svarade 39 % att det är um- 
gänget, fortsätter Andreas Larsson. Lika 
många svarar att det är kvalitén på det 
som grillas som är viktigast, så en kombi-

■  Nu går det åter att köpa vinylskivor i 
dagligvaruhandeln och på landets stor-
marknader. Senast var för nästan 30 år 
sedan. Det är skivbolaget Warner Music 
som står bakom vinylens återkomst till 
våra största livsmedelskedjor. I samarbete 
med distributören Musikservice.
I en första satsning handlar det om ett 
20-tal titlar som presenteras i ett utvalt 
sortiment om 100 LP i varje butik. 
– Vi har jobbat i branschen i över 40 
år och det är jätteroligt att vinylen gör 
comeback. Vi slutade med vinyl i slutet av 
80-talet och nu fanns möjligheten igen, 
berättar Inge Davidsson, en av grundarna 
av Musikservice.

FÖR ÄTBART. Keramik. Indiska.

april 2017 april 2017

Kött, öl och trevliga vänner är det som 
behövs för en lyckad grillkväll. Och 
aningen bra väder. Detta enligt en ny-
ligen genomförd undersökning som 
besvarats av 1476 personer.

nation av både vore såklart idealt. Sedan 
ska vi inte glömma vädret som 20 % av de 
svarande håller som viktigast för att grill-
kvällen eller grillfesten ska bli en succé.

BELYST. 
Solcellslampa. 
Ikea.

DRICKBART. 
Tekanna. Indiska.

MÖNSTRAT. Dyna, 
sommarkollektionen. 
HM Home.

METALLIGT. Pall. Mio

Vi hjälper 
dig med ditt
nya kök...

M5 KÖKSCENTER

Norra Metallvägen 5, Stallsiken SKÖVDE
E-post:info@lijo.se

Tel: 0500-48 81 00. Fax 0500-48 81 20
ÖPPET: mån-fre 10-18 lör  10-15

...och dina nya fönster!
Vi har fönster till ditt vackra hus

NU 30% RABATT

 

 

 

 

Fönstermarkis kampanj  Rabatt 1.500:‐
Gäller på alla motoriserade fönstermarkiser. Motor och sändare ingår.

Solskyddsteknik AB      
Järnvägsgatan 36 
521 33  FALKÖPING 

Besök vår fina 
utställning i Falköping! 
 
Erbjudandet gäller t.o.m. 25 maj 2017
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■  Enligt Avfallsförordningen, som har 
stöd i Miljöbalken, är man skyldig att 
sortera ut sina förpackningar, returpap-
per, elavfall, batterier och grovsopor och 
lämna till ett insamlingssystem. Hur och 
var varierar från kommun till kommun.
– Att man ska lämna överbliven medicin 
på apotek vet nästan alla, men vad man 
ska göra med ett trasigt dricksglas vet inte 
lika många. Det är inte så konstigt egentli-
gen, det är inte helt lätt att få en överblick 
över vad man ska sortera och hur man ska 
göra, säger Minna Hellman, projektledare 

JA. Endast 3 av 10 svenskar vet att man enligt lag 
måste sopsortera.

■  Kemikalieinspektionen har under-
sökt innehållet av skadliga ämnen i 167 
hemtextilier som påslakan, handdukar och 
filtar. Nästan 1/10 av textilierna innehöll 
ett miljöfarligt ämne som kommer att bli 
förbjudet 2021. I ett kuddfodral hittades 
också ett otillåtet färgämne. 
– Flera av de textilier som vi har kontrolle-
rat innehåller nonylfenol eller nonylfeno-
letoxilat som EU har beslutat att förbjuda. 
Fram till att förbudet träder i kraft är det 
viktigt att företagen arbetar för att få bort 
ämnena från tillverkningen och från sina 
textilvaror, säger Amanda Rosen, inspek-
tör på Kemikalieinspektionen.

Miljöfarligt ämne 
hittades i hemtextilier

Dags för pelargonen att 
funka som snittblomma
■  Äntligen dags för sommarkänslornas 
blomma. Passa på att hitta nya sätt att 
göra fint med pelargoner. För här finns 
mycket dekoration att skapa. Pelargoner är 
rikblommande vilket gör att det fungerar 
bra att knipsa av blommor för att använda 
som snitt. En bukett pelargoner passar lika 
bra inne på köksbordet som ute i träd-
gården. Som enkla solitärer i vaser blir de 
också dekorativa. Särskilt om du ställer 
flera vaser med en blomma i vardera 
tillsammans på en bricka. Det är också 
fint att plocka en stickling och ställa i en 
glasflaska. Den får dekorativa rötter som 
bonus till de härliga bladen.

COMPACT. Tätbebyggd odling blir enklare med 
redskap med multifunktion.

INSPEKTION. Projektet fokuserar på textilier som är 
vanliga i barns hem.

FINASTE. Bordsdekorationen är inte längre bort än 
dina pelargonkrukor.

Smart designade 
redskap för tätbebyggd 
odling
■  Leva stadsliv och gräva i jorden – en 
lyckad kombo för många. Man behöver 
inte stora ytor för att kunna njuta av det 
gröna livet. Gardena lanserar nu redskap 
anpassade för odling på små ytor och är 
samlade i en praktisk låda. Locket kan 
användas som sopskyffel tillsammans 
med sopborsten som också följer med.  
Övriga redskap är sekatör, spade och luck-
rare. För det lilla odlandet lanseras också 
en slanghängare med en slang som rullar 
ihop sig till en spiral när den inte används. 
Gräsklipparen i serien går med handkraft 
och klipper ungefär som en sax. Handta-
get är fällbart för förvaring.

på Konsumentföreningen Stockholm.
– Insamlingssystemen för hushållens 
avfall diskuteras just nu på regeringsni-
vå, och det är bra. Det måste bli enkelt 
att sortera och tydligare hur man gör. 
Viktigast är förstås att förebygga så att det 
inte blir något avfall, men om man nu har 
avfall så ska materialen in i rena krets-
lopp så att de kan cirkulera och användas 
igen. I den cirkulära ekonomin är vi dock 
inte än, endast en liten bit på väg, menar 
Minna Hellman.

här
frisör

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

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

anno
1995

.se
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Alla måste sortera sina 
sopor men få vet om det
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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
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BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
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KÄRRA
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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!

Vardagar 9-18, lördag 10-14
Lidköping : Truvegatan 5 
Skövde: Kaplansgatan 34 
Mariestad: Hammarsmedsgatan 30 
Vara: Badhusgatan 28

  

Spara
42 800 kr

» Spara 42 800 kr

» NAVI 50, 7” med USB, AUX & Bluetooth

» Dieselvärmare med timer

» Parkeringssensor bak

» LED ljus och dragkrok

» Läderratt med farthållare

VIVARO PREMIUM

opel.se

fr. 2 995 kr/mån*

Pris fr. 246 700 kr exkl. moms

www.gustafebil.se

*Finansiering via Opel Finans (en del av Santander Consumer Bank): första förhöjd hyra på 20 %, upplagt på 48 mån, med 
ett restvärde på 30,34%. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Bränsleförbruk-
ning blandad körning 6,0 – 6,9 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 155 –178 g/km. Service, assistans och garanti gäller i 3 
år alternativt upp till  90 000 km. Underhållsservice i enlighet med bilens servicehäfte. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 
Samtliga bilpriser är exkl. moms.

LIDKÖPING, Sockerbruksgatan 13 
Telefon 0510-29898
E-post info@shmarin.se

LIDKÖPINGs och sKara skog & Trädgård
sKara, Smedtorpsgatan 1
Telefon 0511-44 14 80

10

1x2Fina erbjudanden i båda 
våra butiker!

Lördag

29/4 
Kl.10.00-13.00

F1 Pitstop för gåbakom-klippareVi byter olja, tändstift, blåser rentluftfilter samt gör en funktions-kontroll för endast 10kr

Priser till 
dom tre 
snabbaste

Halla Foder 
visar sitt 

sortiment10
Jubileum

2007-2017Tävling! 
Kör rider i en 

konbana 

på tid

Tipspromenad

Ansikts-
målning
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Tidigare bodde Börje och Ewa i en 
villa i Skara och hade dessutom 
ett sommarhus i Kungshamn. Det 

började dra ihop sig till renovering av kök 
med mera i Skara och huset på Västkusten 
hann de inte med att utnyttja tillräckligt 
mycket. 
– Vi hade pratat om att flytta ut på landet 
vid Hornborgasjön eftersom vi gillar den 
trakten så mycket. Vi brukade promenera 
här eftersom det är så skönt och vilsamt, 
berättar Börje.
 Så blev en god vän allvarligt sjuk och det 
blev en katalysator: ”Ska vi göra något, så 
ska vi göra det nu!”
– Då började vi leta mer aktivt och be-

Arkitekten Börje Falemo och hans 
fru, inredningsarkitekten Ewa hittade 
för ganska precis två år sedan den 
perfekta platsen för sitt drömboende. 
Att det då stod ett fårhus där var inget 
problem, utan en möjlighet. Den har 
de tagit vara på fullt ut.

AVKOPPLING. Utsikten över vidderna och Hornborgasjön syns först när man sitter ned. – Vi gillar den här typen av fönster, säger Börje Falemo. Den rätta höjden mätte vi 
fram med hjälp av tejpremsor på fönstren i vårt förra hus i Skara.

■  Ursprungligen ett fårhus, byggt på 
senare år. En gammal ängslada nere 
vid Hornborgasjön är förebilden. 
Fasadmaterialet är ekträ från Visingsö, 
golvet var gjutet i betong och värme-
isolerat redan från början och stommen 
är limträ. 

■  Signifikativt är vasstaket vilket med 
normalt underhåll står sig 50 år innan 
det behöver läggas om.

■  Till fårhuset hör 5,5 hektar mark, hu-
vudsakligen åker. Eftersom huset redan 
stod på plats var det inga större 
problem att få tillstånd för ombyggna-
den till bostadshus, trots att området är 
blast med skydd för landskapsbilden.

■ Bostadsytan är 172 kvadratmeter och 
dessutom finns 50 kvadratmeter till 
som komplementyta.

Fårhuset i Broddetorp

PROFFS. Börje Falemo är arkitekt och har på senare tid mestadels ritat domstolsbyggnader. Informations-
huset vid trandansen är annars hans mest påtagliga avtryck i våra trakter. Plus fårhuset förstås!

FRI SIKT. Utsikten från sovrummet är minst sagt 
magnifik. Glasräcken på balkongen utanför maxar 
luftigheten.

FÅRHUSET. Vindskivor och plankfasader består av obehandlad ek från Visingsö. Vasstaket är av traditionell 
typ och fanns förr på vart och vartannat hus i de här trakterna.

HALLEN. Här huserade fåren förr. Väggarna kläddes 
med bokhyllor och brädväggarna ska med tiden 
färgas - bara de hittar färgnyansen som stämmer. 

stämde oss för att slå till på direkten om vi 
hittade något.
Det de hittade var fårhuset. 
– Den 14 mars 2015 närmare bestämt, Vi 
hade parkerat vid sjön för att promenera 
och tog en sväng här uppe för att titta på 
de vackra vyerna.
 Med sin arkitektbakgrund såg Börje 
potentialen, även om Ewa var tveksam i 
början. Men hon var snart med på noterna 
och två veckor senare köpte de fastighe-
ten och började tillsammans utforma sitt 
projekt. 
 Nu står det klart och väldigt speciellt blev 
det. Det man främst noterar är de låga 
fönstren, inspirerade av de gömslen för få-
gelskådare som finns runt Hornborgasjön.
– Men framförallt av Hållö kapell på Väst-
kusten. Där finns det en långvägg med 
sådana här låga och breda fönster som ger 
en fantastisk vy när man sitter ner. Vi ville 
dessutom ha kvar fårhuskänslan och då 
var det uteslutet med traditionella fönster.
 Ett tag var de inne på vedkamin för att 
hålla värmen uppe.
– Men vedeldning, skorsten och vasstak… 

GULDIG ENTRÈ. – Man ska tydligt se var entrén 
finns är min filosofi. Dessutom var det lite kul att 
utmana Gert Wingård med den här kulören när 
han var här vid tv-inspelningen. Vi gick arkitektut-
bildningen samtidigt.

”Det svåraste var faktiskt 

själva flytten. 

Man samlar ju på sig 

så mycket grejor 

genom åren”

Det är ingen bra kombination om man 
säger så, konstaterar Börje.
Det blev en modern pelletskamin utan 
traditionell skorsten istället. Huvudsakliga 
värmekällan här är ändå vattenburen jord-
värme, kombinerad med styrd tilluft via 
värmeväxlare för balanserad ventilation.
 Mycket av materialet, exempelvis väggpa-
nelerna i ek, är bevarade och återanvända. 
– Att bygga så här blev inte dyrare än att 
riva och bygga nytt. Golv, tak och väggar 
fanns ju och den posten svarar för runt 30 
procent av kostnaden vid nybyggnation.
 Nu till sommaren väntar projekt utom-
hus. Det ska anläggas trädgård, altaner 
och så ett orangeri i direkt anslutning till 
det kombinerade köket och vardagsrum-
met. Läget är perfekt med sol från morgon 
till kväll.
– Och solnedgångarna är fantastiska här, 
intygar Börje.

MED VÄRME. Köket toppmodernt inrett med om-
bonad känsla. Bänkskivorna i granit är från 
Dala Sten.

Ett fårhus blev tv-berömt drömhus

TExT OCH FOTO  Ulf C Nilsson
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Det går att sakta ner tempot och få 
ekorrhjulet att downshifta. Här några 
långsamma projekt som för dig när-
mare naturen och öppnar sinnet 
mot lugnet.

TExT Marie Pallhed

Om detta har Anna Carlile, förfat-
tare till boken Leva & Lära med 
naturen, skrivit. Allt handlar inte 

bara om att prestera. Utan att också bara 
vara här och nu.

KOPPLA AV. Det går att få in närhet till naturen i din vardag. Så att kreativiteten får sitt samtidigt som din värld börjar snurra aningen långsammare.

Lägg ner mobilen och koppla 
upp mot naturen istället

– Känn när dina händer blir smutsiga 
och låt den enda uppkopplingen vara till 
naturen, dina vänner, familjen. Och till dig 
själv. Anna vill hitta en balans mellan stor-
stadslivets puls och naturens gränslöshet.
– Allt fler människor börjar meditera som 
en motvikt till den hektiska vardagen. 
Naturen har också fullt upp men allt som 
sker där. Som solens upp- och nedgång 
och vindens sus. Den har sin egen fasta 
och kontemplativa rytm.
Anna själv har undersökt, sammanställt 
och provat sig fram till ett antal ett antal 

naturinspirerade projekt. Idéer som visar 
hur man kan komma i kontakt med natu-
ren varje dag. Oavsett lant- eller stadsliv. 
Här är ett par av hennes måbra-skapande 
idéer.

Grodda frön och bönor

Måla på stenar

Du behöver: Torkade frön eller bönor, glasburkar, sax, silduk, gummiband 
Gör så här:
Grodda bara en sort per burk. Har rena kärl och 
undvik att peta i groddarna med fingrarna.
1. Skölj och lägg några msk frön i en ren glasburk 
och täck dem med ca 5 cm ljummet vatten. 
2. Täck över burken med en silduk. Fäst med 
gummiband/gummiring. Låt stå över natten.
3. Häll ut vattnet nästa dag genom att hålla 
burken upp och ner. Håll stadigt så att inte 
duken ramlar av. Skaka försiktigt för att få 
ut de sista dropparna.
4. Tillsätt nytt vatten genom silduken och 
skölj fröna. Skaka försiktigt.  Häll sedan ut 
vattnet igen.
5. Ställ burken på en varm, mörk plats. 
6. Upprepa sköljproceduren varje dag, gärna ett 
par gånger - för att undvika mögel och sätta fart 
på groddningen. 
Fortsätt tills groddarna fortfarande är ganska små 
och precis börjar bli gröna. Det tar 3-6 dagar.
7. Förvara groddarna väl förslutna i burk eller 
plastpåse med en bit hushållspapper inuti för att 
suga upp överflödig fukt. Håller sig max en vecka.

Du behöver: Målade stenar kan användas som brevpressar, krukdekorationer, 
leksaker eller arrangeras som konstverk. 
Gör så här: 
1. Välj stenar som är lena och vackert formade. 
Finare att se på och enklare att måla på.
2. Tvätta dem i varmt såpvatten, skölj väl och låt 
självtorka. När de är helt torra kan du börja måla.
3. Använd akrylfärg eller akryltusch. Flytande 
tusch är perfekt när man ska måla detaljer och 
det får en jämn matt yta är det torkar.
4. Hämta inspiration från naturen. Du kan måla 
allt från träd till vackra mönster från löv. Är du 
ovan börja med ett enkelt motiv. Sen kan du 
utveckla allt komplexare mönster efterhand.
5. Låt färgen torka över natten.
6. Lacka stenarna. Skyddar mönstret och ger 
stenen djupare lyster. Använd lack som är 
lämpligt till färgen du målat med. 
7. Använd färger du gillar. Helsvart bottenfärg 
med vit dekor ger grafiskt look exempelvis. 
Eller välj helt andra färger/färgkombinationer.
8. Arrangera och kombinera. Blanda former, 
färger, mönster. 

LÄNGTAN. Håll en len 
sten i ena handen 
och en pensel i den 
andra. Kan du avhålla 
dig från att låta dem 
mötas?

GRODDBARA ExEM-
PEL. Gula ärtor, röda, 
gröna och svarta 
linser, alfalfa, helt 
bovete, mungbönor 
och quinoa.

Skillnaden mellan groddar och skott? 
Groddar: Görs av frön eller spannmål, bönor, linser eller 
nötter. Från fröet växer en liten svans.

Skott/microgrönt: Grodden får växa till sig. 
Tar vanligen lite tid. Planteras ofta i jord efter att de groddat. 
Efter ett tag bildas en växt med ett litet blomskott. Klipps av, 
man äter bara stjälk och blad.

 

 

MASKIN AB Fredsgatan 1
521 41 Falköping
Tel: 0515 - 77 78 00  
E-post: gj@gjmaskin.se
www.gjmaskin.se

  
AUTOMOWER® 420
• Ytkapacitet: 2 200 m2 (+/-20%)
• Kapacitet/timme 92 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

22.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 430X
• Ytkapacitet: 3 200 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 133 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

27.500:-
INKL. MOMS

NYHET!
  
AUTOMOWER® 440
•  Ytkapacitet: 4 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 167 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

29.500:-
INKL. MOMS

*Så länge lagret räcker.

  
AUTOMOWER® 450X
• Ytkapacitet: 5 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 210 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

38.500:-
INKL. MOMS

TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA 
 AUTOMOWER  400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL  
VÄRDE 2.700:-

NR

BÄST- 
SÄLJARE

SE DAN 1995

1
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Odla 10 meter från porten 
oavsett hur du bor
Eget odlande kan handla om läng-
tan efter smaken av en icke-köpbar 
tomat. Eller vetskapen om det giftfria 
innehållet i den. Och någon egen 
trädgård behövs inte.

TExT Marie Pallhed 

Odlingsbar mark finns på många 
ställen. Bara du kollar.
– Möjligheten att odla i stan är 

nästan obegränsad, säger Johannes Wät-
terbäck författare till boken ”Alla fingrar 
gröna” och bloggare på ”Farbror Grön”. 
Bor du i lägenhet brukar bostadsbolaget 
kunna sponsra med jord och diverse 
material. Så att du och grannarna kommer 
igång. 
Han vet av erfarenhet.
– Utanför vår lägenhet odlar vi gemen-
samt i Tillsammansträdgården. Den består 
av 1 växthus på 10 kvm, 4 pallkragar och 
1 stor odlingsbädd. Första året fick vi ma-
terial till pallkragarna samt 24 kubikmeter 
jord av hyresvärden. Efter ytterligare några 
år levererade de växthuset.
 Idag odlas här bland annat potatis, kål-
växter, chili, vitlök, tomater, kryddväxter 
och rotsaker. 
– Grannarna samarbetar utifrån att ”den 
som vill hänger på”. Av eget intresse och 
utan tjat.
 Den ovane stadsodlaren kan börja lite 
lagom. Och hänger ingen annan på så 
testa ändå. 
– Odla för smakerna. Kanske potatis till 
2-3 kok eller för ett speciellt tillfälle. I en 
pallkrage. Eller gör ett kryddland.
Men undvik tanken att odling utan 
närvaro funkar. 

PÅ TAKET. Takterrassen är ett spännande stadsod-
lingsprojekt. – Förutsättningarna för odling här blir 
andra. Klimatet i detta skyddade läge är varmare.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE. 
– Bästa vitlöksskörden får 
vi i Tillsammansodlingen.

TIPS. Börja med att använda den jord som finns 
där du tänker odla. Med ogräsrensning, näring och 
organiskt material kan det bli en bra odlingsjord.

Johannes utvalda
•  Potatis – Amandine
•  Plommontomat - Principe Borghese
•  Zucchini - Costata Romanesco
•  Chili - Bhut Jolokia
•  Och tillför näring till frilandsjorden. 
     Gödsla när du planterar och gör     
     jorden lucker genom att blanda i    
     organiskt material som löv eller 
     gräsklipp. 

VARMT KLIMAT. – Chili, 
tomat och fänkål trivs 
extra bra på takfarmen. I TILLSAMMANSTRÄDGÅRDEN. Det finns så mycket plats i en stad där det går att odla ätbart, säger Johannes Wätterbäck stadsodlingsentusiast. och föreläsare.

ODLINGSBART ÖVERALLT. Gräv där du står om du vill stadsodla på marken. Och använd odlingslådor om 
du får möjlighet att odla på tak eller terrass.

april 2017 april 2017

”30 kg chilifrukter 

skördas på takfarmen 

varje år”
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– Att odla är en resa. Med misslyckanden, 
funderingar och nya lösningar. Det fysiska 
arbetet är en viktig del. Jag gillar det och 
den disciplin som odling fordrar. 
 Johannes är engagerad i flera stadsod-
lingsprojekt och arbetar som föreläsare 
om trädgård.
– På ett hustak i centrum har jag och en 
kompis anlagt en trädgård med växthus 
och odlingskärl. Förutsättningarna där är 
andra än på friland. Som att chiliplantor 
och tomater drivs upp i ett 
rum vid parkeringsgaraget. 
För att sedan ta hissen 
allra högst upp och ge 
en skörd på flera 
hundra kg.
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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

■  Vi utför även terass- och och poolbyggen.

■  Vid lågsäsong utför vi även takbyten och
    gör kostnadsfritt hembesök . Vi mäter 
    och lämnar offert för takbytet.

Bastubodar och 
badtunnor

Balkongmarkiser

Alla njuter vi av sol
och värme fast på
olika sätt!
Vi har ett stort utbud av markiser
badtunnor och bastubodar.
Vi kan lösa allt från idé till 
färdigt resultat. 

Tallhagsgatan 6B, 531 40 LIDKÖPING
Tel. 0510 - 500 57  |  info@hogbergsmarkis.se
www.hogbergsmarkis.se

Sveriges största utbud av sommarmöbler?

 Tidlösa möbler 
från Grythyttan          

Åsenkorset                       VARA

Öppettider
mars, vardagar 10-16
lördag-söndag 10-16

 fr.o.m. 1:a april 
vardagar 10-18 

lördag-söndag 10-16Bekvämt 
reclinerset i 
konstrotting

Aluminium-
möbler från 
Brafab    

 Bekväm matgrupp 
med 6 fåtöljer

Finns för omgående leverans!
Och mycket mer!

april 2017 april 2017

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 
Vi utför också allt inom 

byggnationer
Altaner, utbyggnader, inglasade 

uterum, fasader och tak mm
Gilla oss på

Facebook!

 

Ring för kostnadsfri 
offert 0511-215 15 

- fönster du kan lita på -

Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00 • Lidköping 0510-66 000
• Tidaholm 0502-104 50 • Göteborg 031-276 276 • Jönköping 036-440 13 00 

• Falköping 0515-290 100

Välkommen att boka inför säsongen 2017!
Rödfärgning – Målning – Tak- & Fasadtvätt – Takläggning

Kälströms Färg & Entreprenad AB, Nossebro
0512-50590  •  info@kalstroms.se  •  www.kalstroms.se
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Använd egen 
kraft och bygg din 
gärdesgård själv

Med hjälp av en utförlig beskriv-
ning kan i princip vem som helst 
klara att bygga själv, säger Patrik 

Bergdahl som är expert på området.
 Patrik Bergdahl har byggt gärdesgårdar i 
över 20 års tid. Han är uppvuxen i Dalarna 
och hans första erfarenhet på området 
var att som lärling delta i inhägnandet av 
en fäbodvall i Jämtland. Han startade sin 
egen verksamhet 1996 och sedan dess byg-
ger han traditionella långgärdesgårdar på 
beställning, enligt Dalamodellen. Enligt 
traditionen använder han sig av under-
tryckt, senvuxen gran. 
– Alternativet är att bygga i en, men det är 
dyrare eftersom det är svårt att få tag på, 
säger han. Senvuxen gran är kådrik och 
har täta årsringar vilket gör virket riktigt 
hårt och motståndskraftigt mot fukt och 
röta. 
 Patrik påpekar dock att det ändå är viktigt 
att bränna störarna ordentligt i marknivå 
för att de ska stå emot röta under lång tid. 
Själv bränner han över öppen eld.
– Jag bränner ungefär 50 centimeter från 
spetsen och uppåt, varav 30 centimeter går 
ner i marken. Det är viktigt att låta barken 
brinna bort helt och hållet, och att fortsät-
ta bränna tills träet blir riktigt svart.
 Man kan bygga med tre eller fyra vidjor 
utan att frångå Dalatraditionen. Patrik 
bygger alltid med tre.
– Det är så jag har lärt mig och det blir 
både snyggt, tätt och hållbart. Det är också 
det som är det absolut vanligaste. Av de 
gärdesgårdar som byggs idag är nog 99 av 

Intresset för gärdesgårdar fortsätter 
att blomstra. Det gamla hantverket 
som förr mest förknippades med 
fäbodvallar ses numera allt oftare 
inhägna hagar, gårdar och inte minst 
fritidshus och villatomter över hela 
landet. De flesta väljer att ta hjälp 
med bygget, men några väljer att 
göra det på egen hand.

TExT OCH FOTO  Lotta Silfverbrand

100 byggda med tre.
 Den största utmaningen är att binda 
vidjorna. För att få dem mjuka och smi-
diga lägger Patrik dem i en tunna med 
varmt vatten i ungefär fem minuter. Sen 
får man binda snabbt innan de hårdnar 
igen.
Men man måste inte värma dem.
– Jag brukar skippa det mellan april och 
oktober, bara det är varmare än 6, 7 grader 
ute så går det. Men det är mycket svårare 
… inget jag rekommenderar om man är 
nybörjare.
 Patrik sätter störparen i marken med un-
gefär 95 centimeters mellanrum och låter 
de långa slanorna löpa genom sju störpar. 
För att gärdesgården ska bli tät lägger han 
14-15 slanor på höjden, varav 1-3 på varje 
vidja. Gärdesgården blir totalt mellan 105 
och 110 centimetermeter hög. Störarna 
blir omkring 230 centimeter höga.
– Självklart kan man kapa störarna om 

LÅNGGÄRDESGÅRD. Den vanligaste gärdesgårds-
formen i Sverige. Den kan göras med en eller flera 
slanor mellan vidjorna, och med olika höjd på 
störarna.

TRÄDGÅRDSMODELL. Gles långgärdesgård byggd 
av enkla slanor. Denna modell passar bra i slät ter-
räng och är vanligt förekommande på villatomter.

man vill. Det är upp till var och en. Men 
de flesta väljer långa störar.
 För att göra gärdesgården extra stabil 
placerar han stag med ungefär 6-7 meters 
mellanrum. Vartannat på insidan och 
vartannat på utsidan. Han fäster dem i 
den översta vidjan.
 Patrik tar emot cirka 40 beställningar på 
gärdesgårdar årligen. Av dessa är det bara 
3-4 som väljer att köpa färdiga paket med 
tillhörande bruksanvisning för att göra det 
på egen hand.
– Jag tror att anledningen till att de flesta 
vill ha hjälp med jobbet är att det inte är 
särskilt mycket dyrare. Det handlar bara 
om en hundralapp mer per löpmeter. Och 
så är det förstås rätt tungt för kroppen att 
bygga. Men svårt är det som sagt inte. Av 
de kunder som köpt gör-det-självpaket 
genom åren är det bara en enda som hört 
av sig för att få hjälp, och det var för att 
han hade han skadat sig i handen.

DALAMODELLEN. Patrik Bergdahl har byggt många gärdes-   gårdar genom åren. Han bygger traditionsenligt med senvuxen gran.

FÄRSKA GRANKVISTAR. Enligt gammal tradition 
binder man sin gärdesgård med vidjor. För att få 
dem hanterliga kan man ånga dem eller värma 
dem några minuter i varmt vatten.

MOT RÖTA. För att 
störarna ska bli 
motståndskraftiga 
rekommenderar 
Patrik att man bränner 
dem ordentligt cirka 
30 centimeter uppåt 
och neråt från mark-
nivå.

FÖR STABILITETEN. Vill 
man göra sin gärdes-
gård extra stabil kan 
man placera stag med 
6-7 meters mellanrum, 
samt vid samtliga 
öppningar.

Kostnader
I dag får du betala någonstans mellan 
400 och 700 kronor/ meter för en färdig, 
traditionell gärdesgård. Ett billigare 
alternativ är att köpa ett gör-det-själv- 
paket. Ett sådant kan kosta mellan 300 
och 400 kronor per löpmetermeter plus 
frakt. Utöver monteringsanvisning ingår 
vanligen stör, slanor och granvidjor av 
bra kvalitet.

Kurser
Vill du gå en kurs innan du börjar bygga 
så anordnas sådana ibland av lokala hem-
bygds- eller naturskyddsföreningar. 
Kanske har något studieförbund på din 
ort en studiecirkel på gång.

Redskap
Utöver virket och varmt vatten alternativt 
eld, behöver du yxa, spett och ett par kraf-
tiga arbetshandskar.
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DAGS FÖR HUSVÅRD? Rengör och skydda dina tak, 
fasader och stenytor från påväxt genom att behandla 
med BEVARA®. Utnyttja rotavdraget och låt en aukto-
riserad BEVARA®-entreprenör utföra hela jobbet.
Ta kontakt med en auktoriserad 
Bevara-entreprenör nära dig.

TAKVÅRD FASADVÅRD

STENVÅRD

Kälströms Färg & Entreprenad AB 
Essunga Källstorp 402
465 93 Nossebro 
Tel: 0512-505 90
Epost: info@kalstroms.se
www.kalstroms.se

Rena Fastigheter
Skallmeja Högsten 3
532 95 Skara 
Tel: 0735-06 31 22  
Epost: info@renafastigheter.se
www.renafastigheter.se

Västgöta Färg Vara AB 
Torggatan 2
534 31 Vara
Tel: 0512-100 48 
Epost: vgf@ivara.se

MB Tak i Skövde 
Fabriksgatan 3 
541 57 Skövde
Tel: 0500-41 40 41 
Epost: info@mbtak.se
www.mbtak.se

TRALLTVÄTT

Vi utför allt inom snickeri 
och inredningsarbeten 
men är specialister på 
kök och bad!

Erikssons Snickeri & Inredning AB
Skövdevägen 44, Skultorp

tel. 0500-41 50 00  |  mob. 0705- 62 56 40
mail. lasse@lidensberg.se

www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

ÖppEt:
tisdag-torsdag  

13.00-18.00

Vi bygger ditt glasräcke efter 
dina önskemål!

Tel. 0500-41 04 41
nystromsglas@telia.com
www.nystromsglasmasteri.se

• Glasväggar
• Spegelglas
• Bilglas

100 år
1916-2016 

• Komplett glasmästeri
• Inredningsglas
• Duschlösningar

NYSTRÖMS
GLASMÄSTERI AB

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

För mer info:
0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

 

 

 
  

 

Upplev friheten med CTC!
Byt upp dig till en bättre värmeekonomi.

*Energiklass – golvvärme 
eller radiatorer, inkl. styrning. www.ctc.se

*

                                                

0512-506 75  nossebro@monterra.se

  

Mest varmvatten, varvtalsstyrning 
och högsta energiklass gör CTC 
till några av Sveriges bästa 
värmepumpar. 

Spaweekend eller 50 trisslotter 
vid köp av ny CTC-värmepump. Boka ett kostnads-
fritt hembesök på ctc.se idag och få 5 Triss. 

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

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

B U T I K • R E S T A U R A N G • P R E S E N T B U T I K

www.falbygdensosteria.se

Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

Ostparadiset i Falköping

FEST & STUDENT
KONFIRMATION
CATERING
OST- & 
DELIKATESSBRICKA
Från 129 kr/person

– Se info på vår webbsida eller 
ring oss 0515-71 72 35.

Välkommen med din beställning.
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Färgdagar!
Färg.

30%
Passa på NU!

Kvalitets färg till kanonpris!
Diplomerad FASADEXPERT i butik.
Vi hjälper er hela vägen för ett
Långt och hållbart målningsytem.

25-28 April

Måla med Nordica EKO.

Vår bästa fasadfärg!

15 års målningsintervall.
Behåller glans & kulör.
Självrengörande.
Smuts & mögel avvisande.

50%
Nyanserbar i mängder av 
kulörer.

Nyanseringstillägg: 60kr.

Woodex aqua wood oil.

Ord:391kr. NU:196KR.
2,7L.

Vi har färg för
Lantbruk, industri och
Konsument.

Wood care.
Ger en silvergrå yta
Med många års träskydd!

20%
189kr. 398kr.

20%
Fasadpenslar.

Fasad, tak och stenläggning
fria från påväxt av alg & mögel.
Välkomna in vi vet hur du får 
långvarit skydd! 20%

Ta med annonsen

Få en gåva!
Värde 69kr.

Vinn!!
Färgen till ditt hus!!
Fullständiga regler i butik.
Max värde:10,000kr.

Nu:
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25 - 28 April

Sommarerbjudande
Flaggstång inkl. flagga och vimpel

t.o.m. 15 juli gällande Skaraborgs Län  
där frakten ingår  i priset

Fabrikat: 
Flagmore / Tidaholm

FLAGGSTÅNGSKOMPANIET AB 
Kungsgatan 14,  541 31 Skövde

Tel. 010-207 90 60
info@flaggstangskompaniet.se

www.flaggstangskompaniet.se

Nu! 
9 m, 3.000:- ord. pris 3.570:-

12 m, 4.300:- ord. pris 5.000:- 

OBS! 
Finns även för U-balkmontage 

med ett tillägg på 250:-

Hör av dig! 
Peter

butikens Öppettider
vardag: 10–18 lördag: 10–13

Hollendergatan 28, 
521 42 Falköping

Nu finns vi även 
på Facebook

*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från 
NEFF/Siemens/Electrolux. Erbjudandet gäller 6/4 -22/5 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Låt din köksresa börja
på marbodal.se

20 000 kr
Vitvaror för

när du köper ett
Marbodalkök*

på köpet

Ny katalog ute nu!

*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. 
Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux. 
Erbjudandet gäller 6/4 -22/5 2017. 
Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.

*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från 
NEFF/Siemens/Electrolux. Erbjudandet gäller 6/4 -22/5 2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Låt din köksresa börja
på marbodal.se

20 000 kr
Vitvaror för

när du köper ett
Marbodalkök*

på köpet

Ny katalog ute nu!

Nygatan 16, 
Mariestad
Tel 0501-644 50

Öppet: 
Måndag-fredag 10-18

Lördag 10-15. 

2795:-

5659:-

4219:-

899:-

GASOLGRILL
Q-2200 inkl. stativ

KOLGRILL
Compact 47cm

KOLGRILL

KOLGRILL

Master-Touch  GBS 57 cm, 
svart eller grå

Performer Deluxe GBS 57cm

Nygatan 16, Mariestad
Tel 0501-644 50

5845:-

 7325:-

GASOLGRILL
Q-3200

GASOLGRILL
Genesis II 
E-210 GBS

Öppet:
måndag-fredag 10-18

lördag 10-15

Planera 
vårens 
festligheter 
redan nu!

Lundängsgatan 9
533 91 GÖTENE 
Tel. 0511-596 51  

www.kottex.com
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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

april 2017 april 2017

SKUGGAN 
ÄR ALLTID 

NÄRA! www.solskyddat.se
0510-50150

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!

20% 
rabatt på utvalda 
markiser under 

april månad!

Falköping, Lidköping, 
Mariestad, Skara, Skövde 

och Vara.

Använd lokalt förädlat
Trallvirke av Högsta kvalitet! Köp Premiumtrall tryckt i NTR-A av högsta 
virkeskvalitet från norra delen av Sverige med 
20 års garanti mot röta hos Borgunda!

Bygga utomhus?!

SKÖVDE - TIDAHOLM - FALKÖPING - LIDKÖPING - MARIESTAD • INFO@BORGUNDA.SE • WWW.BORGUNDA.SE 

Läs mer om Trallvirke och Garanti på trallvirke.se

Flemming Göransson
Mobil: 0707-50 11 33

Trastvägen 7A · 447 31 Vårgårda
www.stubbarochflis.se

Stubbfräsning 
utföres med 

minimal åverkan 
i din trädgård.




