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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

D
et som under våren 
kändes skrämmande och 
okänt har under hösten 
blivit tröttsamt och väl-
bekant. När vi trodde vi 

var på väg ur eländet kom det tillbaka. 
Men trots att vi går mot mörkare tider 
är vi ändå på väg mot ljusare. Mänsk-
ligheten fortsätter att förvåna.
  I USA har en majoritet av befolkning-
en kommit fram till att de behöver en 
vuxen i ovala rummet. De har till och 
med förstått det briljanta i att tro på en 
kvinna som vice president. Ett frisk-
hetstecken som heter duga. 
 Demokratiska systems viktigaste 
funktion är att avsätta ett ledarskap 
man inte vill ha. "Mr President, you´re 
fired"! Ett USA utan en trumpen 

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

Anette Sjöman: 0703-63 92 24
nettan@gardochvilla.se
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president lägger grunden för långsik-
tiga avtal som parter vågar lita på. Det 
borgar för investeringar och tillväxt. 
 I forskningslabben har man på rekord-
tid tagit fram ett vaccin som i dagarna 
utlovar skydd mot Covid-19 för 9 av 10 
personer som tar vaccinet. Ett vaccin 
som i vanliga fall tar mellan 3-5 år har 
då tagit mindre än 1 år. 
 I skolan och på arbetsplatserna har 
vi inte bara lärt oss en massa nya 
saker som att mötas digitalt och jobba 
hemma på riktigt, vi har också lärt oss 
tvätta händerna och torka av efter oss. 
Bara en sådan sak.
 Nu gäller det bara att omsätta alla 
klokskaper vi lärt oss. Nu vet vi hur vi 
både kan äta på restaurang och gå på 
bio utan att riskera ökad smittsprid-

ning. Håller vi i och håller ut kan både 
företag och människor gå mot ljusare 
tider. Kanske att vi till och med tar 
flyget dit.

karl Fredrik gustafsson, floristen känd från TV-programmet karl Fredrik 
på Österlen, väljer svenska hyacinter när han pyntar till advent. 
och du känner igen dem på ursprungsmärkningen ”Från Sverige”. 

D
et finns många duktiga 
trädgårdsmästare runt om i 
Sverige som driver hyacinter 
och genom att välja svenskod-
lade hyacinter hjälper du till 

att stötta svensk odling. Hyacinterna är av 
hög kvalitet och de kortare transporterna 
påverkar också växtens kvalitet. 
 Dessutom är svenskodlade hyacinter doft-
kodsmärkta och du kan därför i förväg få 
veta om doften hos den utslagna hyacinten 
är svag, medel eller fyllig. Faktum är att 
det finns hyacinter som doftar massor till 
sådana som nästan inte doftar något alls. 

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Så här fixar Karl Fredrik 
hyacinterna 
inför advent

TON I TON. Karl Fredrik har placerat några klockor i mossan, enkelt och snyggt. LÖKVÄXTER. De vackra lökarna är en del av 
upplevelsen. 
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 Och kanske kan det också funka med 
hyacinter i entrékrukan utomhus. Hyacin-
ter trivs utmärkt i låga temperaturer och 
någon enstaka frostnatt klarar de utmärkt 
och invid en husvägg skyddas de ju lite 
extra.
 Att låta hyacintlöken få synas hör till 
självklarheterna när Karl Fredrik ar-
rangerar, gärna omgiven av kuddmossa 
och samplanterat med många hyacinter i 
samma kulör.  
 Hyacint i kruka vattnas sparsamt men 
regelbundet så att inte jorden torkar ut. 
Men undvik att hälla direkt på löken. 

FOTO OcH KÄLLA Emilia Ahlgren/Blomsterfrämjandet

Ju svalare hyacinterna står desto längre 
håller de. 
 Långa hyacinter stöttas med blompinne 
eller kan skäras av för att sätta 
som snitthyacint, kanske 
tillsammans i vas med 
en grankvist.

UTOMHUS. Karl Fredrik har valt rosa hyacinter 
till sin krukplantering vid entrén till gården på 
Österlen.



Komprimera ditt avfall i sophinken Frank
Minska din avfallsvolym för både hushållssopor och käll-
sortering med upp till 70 % med den smarta Sophinken 
Frank. Sophinken fungerar som en komprimator som 
trycker ihop dina sopor och skapar mer plats i avfallspåsen. 
Utmärkt att ha i hemma, i husvagnen eller båten och funge-
rar både till vanliga hushållssopor och till källsortering 
av plast, papper och kartongförpackningar. När soporna står 
ihoptryckta under en längre period komprimeras avfallet och 
du får plats för mer sopor i påsen, vilket gör att du inte 
behöver gå till sopnedkastet eller källsorteringsstationen lika 
ofta. Det patenterade komprimeringssystemet är framtaget i 
Norge tillsammans med experter inom avfallshantering. 
Från Smartasaker.se.

SMART. Efter att du slängt dina sopor i 
hinken Frank, stänger du locket 

och trycker ihop soptunnan. 
Därefter låter du den stå hop-

tryckt tills du ska slänga 
fler saker.

Fo
to

 S
m

ar
ta

 S
ak

er

Fint & Funktionellt

MILJÖANPASSAT. Tapeterna är tillverkade i Boråstapeters egen fabrik i textilstaden Borås där hållbarhet står i fokus. Produktionen sker helt utan farliga ämnen.
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Boråstapeter lanserar Eastern Simplicity
Tapetkollektionen Eastern Simplicity hyllar den asiatiska 
traditionen av handgjorda mönster, det enkla och det äkta. 
Boråstapeter har valt att tolka trenden på ett modernt, 
skandinaviskt vis. Här finns ytor som för tankarna till textilier 
och traditionellt hantverk, organiska mönster och mytiska 
landskap.
– Vi har inspirerats av den asiatiska traditionen och hantver-
ket. Handens verk, det enkla, det äkta och det sköna. 
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HANDMÅLAD.  
Glaskulan sälj på 
https://unicefbutiken.se/ 
och kostar 229 kronor. 
20 procent av den totala 
försäljningsintäkten går till 
UNIcEFs verksamhet.

Motiv av barnboksförfattaren och 
illustratören Lena Anderson
Årets motiv på UNIcEF Sverige handmålade julkula heter 
“Sankta Lucia” och är skapat av barnboksförfattaren och 
illustratören Lena Anderson. Det är hämtat ur ”Lilla Kotten 
sjunger” från 2004, en bok med en samling utvalda visor 
illustrerade av Lena Anderson. Hennes teckningar har berört 
barn och vuxna i flera generationer 
världen över. 1972 kom hennes första 
bok ut. Idag är Lena Anderson en av 
Sveriges mest älskade barnboksillustra-
törer och finns utgiven på 28 olika 
språk i 30 länder. Lilla Kotten är en 
av hennes älskade figurer. Andra 
kända figurer är Maja, Linnea, 
Storm-Stina och Mollan.
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Eastern Simplicity är enkelhet med ett modernt skandinaviskt 
perspektiv. Vi har gjort mönster och färger som ger harmoni 
och dekorativ skönhet över lång tid. Vår skandinaviska stil har 
mycket gemensamt med den japanska/asiatiska trend vi ser 
idag. Det minimalistiska, det rena och naturligt enkla. Natur 
är alltid närvarande, materialen känns och det operfekta är 
vackert, säger Ingela Wingborg, Senior Designer, 
på Boråstapeter.

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

 

 

Vi älskar 
värmepumpar.  
Så att du kan 
älska annat.
Våra värmepumpar är utvecklade för att klara 
det nordiska  klimatet. Vi tillverkar dem i vår fabrik 
i Småland. Och vi låter bara certifierade specialister 
installera dem. Människor som  kan värme och värme-
pumpar utan och innan. Så fortsätt att lägga din tid på 
det du helst vill. 
Välkommen till oss. 

www.ivt.se

FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 

www.vastgotaror.se

Skövdes största tygbutik! 
Julen är på ingång vi har allt! 

Inredning - Metervara - Garn - Gardiner - Gardinstänger- Knappar - Sybehör

Julgardiner  fr. 189-349:-/st 
Broderigarn fr. 18:-
Aidaväv 175:-/m 
Vaxduk fr. 30:-/m 
Vaxat tyg fr. 85:-/m
100% Linne  149:-/m 
Möbeltyg fr. 99:-/m
Galon fr. 99:-/m
Gardinlängder fr. 139:-
Kappor fr. 139:-
Gardinstänger 75-400 cm 49-299:-/st
Gardinskenor 100-250 cm 139-219:-/st

Vi har även innerkuddar och skummgummi!

Tygposten Skövde 
Gustav Adolfs gata 6 vid ICA-Norrmalm, 

0500-47 12 10 
Gilla oss på facebook 

Månd–fred 10–18, lörd 10–14

Stor 
SorterInG 

av BroderI-
Garner!



Ton i ton, varma kulörer på väggarna, mjuka mattor och material som rotting och ljust trä märks 
i inredningstrenderna i höst. – Säsongens inredningstrender ger ett lugnt intryck men det finns absolut 

nyheter också för den som söker något annat.

Det berättar Pia Årebo som 
är inredningsexpert på 
Colorama i Tibro där 
det finns ett fantastiskt 
sortiment av tapeter och 

väggfärg med något för alla.
– Säsongstrenderna styr inte alls inred-
ningsutbudet på samma sätt numera som 
för ett antal år och det gör att det idag 
finns väldigt mycket att välja på när det 
gäller allt som har med interiörer att göra. 
Det är kul för det gör det möjligt att hitta 
den inredningsstil som just du tycker om 
och trivs med.
  Denna säsong och under en längre tid 
framöver är det varma naturtoner som 
är aktuellt i inredningssammanhang. 
Det handlar om jordtoner, om grönt, om 
bruna nyanser som också går mot beige 
och terrakotta, men också lite pudrigt 
rosa kulörer. Och dessa färgskalor gäller 
såväl på väggen som i övrig inredning 
menar Pia.
– Många tapeter denna säsong går i dessa 
färgställningar med mönster som går ton 

INREDNINGSSUGEN? På colorama i Tibro finns massor med inspiration hämtad från säsongens trender på golv och väggar.  
– Vi hjälper dig att hitta den inredningsstil som du trivs med, säger inredaren Pia Årebo.

Ombonat med varma nyanser i 
säsongens inredningstrender

Hela deNNa Sida är eN aNNoNSi fokus

i ton, som blått i blått, grönt i grönt och 
grått i grått etc. Ibland med någon liten 
accent som sticker ut.  
  Lugnast blir inredningen om du inreder 
ton i ton. Alltså har samma kulör på vägg 
och inredning. 
– När väggen och soffan går i samma färg 
bildar de en helhet och det kan du också 
förstärka med en matta i samma nyans.     
  Och helst då en riktigt stor matta.
Colorama i Tibro har ett stort urval 
heltäckningsmattor. Riktigt mjuka och 
i bra kvaliteter som kan läggas just som 
heltäckande men också måttbeställas som 
lös matta.
– Se gärna till att hela soffgruppen eller 
matgruppen får plats att stå på mattan. 
Hos oss kan du beställa den anpassad till 
dina rumsmått och stora mattor ramar in 
rummet på ett fint sätt. 
  Den långvariga trenden att måla väg-
garna är fortsatt stark och framförallt när 
det gäller att måla ytan riktigt matt, något 
som tidigare gett ganska ömtåliga väggar. 
Men så är det inte längre.

– Det har kommit in nya kvaliteter som är 
tåligare och täcker bra. Matta färger som 
alltså tål att man tvättar av dem och inte 
är så känsliga. 
  Men hur vet man då vad man gillar? 
Stilarna som erbjuds är många och ibland 
kan det vara aningen svårt att navigera 
bland alla val och hitta det man själv 
tycker om.
– I butiken finns inspiration. Vi har myck-
et tapetprover på väggarna och genom 
tapetkartornas uppslag får du en bra 
överblick vilka nyanser som passar ihop. 
Det är en bra början för att hitta det du 
gillar och sen hjälper vi dig gärna vidare 
så att ditt hem blir så som du vill ha det, 
avslutar Pia Årebo på Colorama i Tibro.

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

”Nytt 
kök med liten 

insats”
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Bränsleförbrukning vid blandad körning fr 5,3-9,5 l /100 km och CO2-utsläpp fr 140-
214 g/km enligt WLTP. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Passa på!
Alfa Romeo Stelvio Super, pris från 379 900 kr*

Njut av den perfekta balansen mellan kördynamik, design och teknologiskt nytänkande. Hos oss finns nya Alfa Romeo Stelvio och 
Alfa Romeo Giulia modellår 2020 med bland annat ny exklusiv interiör, ny interaktiv 8,8”pekskärm och förfinad förarassistans.

*Priserna gäller på utvalda lagerbilar med omgående leverans. Med reservation för slutförsäljning.

THE POWER OF CONFIDENCE
SKÖNHET, PRESTANDA OCH KÖRGLÄDJE I PERFEKT HARMONI

Kampanj!
easyWallbox på köpet  
- värde 4 475 kr

Ladda snabbt med easyWallbox, en smart kontakt  
som du  installerar hemma utan elektriker.

Lanseringspris!

Compass 430 900 kr (ord.pris fr. 449 900 kr)
Renegade 390 900 kr (ord.pris fr. 409 900 kr)

Klimatbonus utgår med upp till 26 442 kr

UPP TILL 43 KM HELELEKTRISK KÖRNING. VÄGSKATT 360 KR/ÅR.

Nya Jeep® plug-in hybrid
HANTERA FRAMTIDEN MED OMSORG

HRM Bil AB - Traversgatan 16 - 53140 Lidköping  
0510 604 00 - www.hrmbil.se
Ordinarie öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör: 10-14

TM

Henrik Roos Motorsport                     Bil AB

Gäller Compass LIMITED 190 HK AT6 4WD (ord.pris fr 449.900 kr) klimatbonus utgår med upp till 26 442 kr, och Renegade 4xe LIMITED 
190 HK AT6 4WD (ord.pris fr 409.900kr) klimatbonus utgår med upp till 26 442 kr. EasyWallbox ord.pris 4 475 kr. Bränsleförbrukning vid 
blandad körning fr 2,1-2,4 l /100 km och CO2-utsläpp fr 47-55 g/km enligt WLTP. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilden är extraut-
rustade. Med reservation för sedvanlig kreditprövning, eventuella tryckfel och lokala avvikelser. Lanseringserbjudandet gäller t.o.m. 30/11 
2020 och i mån av tillgänglighet. Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.
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Det gamla tingshuset fanns verkligen inte 
på kartan för Mia och Sverker som på den 
tiden bodde i Trollhättan. Att flytta var ing-
et nytt för familjen som tidvis också bott i 
USA med anledning av Sverkers arbete. Nu 
var de mer sugna på att dra sig söderut och 
drömmen om Österlen växte sig starkare.
– Vi hade förälskat oss i Österlen i Skåne 
och ville ha en bostad på 85 kvm. Vi var 
nere och letade under några somrar. Men 
husen var antingen redan fullt renoverade 
och väldigt dyra eller så var det hela reno-
veringsobjekt med allt för mycket att göra, 
berättar Mia.
 Så av en tillfällighet, när paret besökte en 
syster till Sverker som bor vid Flämsjön, 
fick de veta att tingshuset på nytt var till 
salu. En ny visning skulle ske och systern 
lyckades övertala paret att åka dit.
– Bilderna på Hemnet visade inte direkt 
sanningen. Vi var fler på samma visning. 
Några lämnade huset direkt efter att ha 
besökt endast första våningen. Andra gick 
också upp på övervåningen men lämnade 
sedan huset snabbt.

TEXT OcH FOTO Anita Johansson

Familjen Johnson hade tänkt sätta ner bopålarna på Österlen men kompassen 
ändrades och pekade istället mot Skaraborg och Skärv och på det gamla tingshuset, 
vars stengrund kommer från 1600-talet där det allra första huset stod.

Ett tingshus med dignitet 

GENERÖST KÖK. En vägg revs för att öppna upp för 
större ytor och ett ljusinsläpp dagen lång.

HÖGT I TAKET. Från början hade tingshuset i 
Skärv endast en våning och byggdes i sten. 

Med nya regler byggdes fler våningar 
för att husera domare och nämnde-

män. Denna sida av huset 
var totalt igenvuxen när 

familjen köpte huset.

 Men det gjorde inte Mia och Sverker. Hela 
huset synades. På baksidan växte klätter-
växterna in genom de gamla fönstren och 
trädgården var överväxt. De fick en känsla 
av att de blev punktmarkerade av mäklaren 
för han anade ändå ett visst intresse, trots  
det dåliga skicket på huset.

 – Huset var oälskat. Vi såg att det fanns 
en potential att skapa ett annorlunda och 
spännande boende. De gamla fönstren var 
original vilket gjorde oss glada och i häk-
tescellen satt till och med järngallret kvar. 
Victorias första kommentar där var att 
”här ska vi ha vinkällare”, ler Mia.
 I en liten by som Skärv är det många som 
har någon form av relation till huset. Under 

BAKSTUGA. En gång i tiden användes spisen med ugn som bakstuga i tingshuset i Skärv. Skorsten och ugn 
som i stort sett bara var i ruiner renoverades och nu bakar Mia, Viktoria och Sverker godaste pizzorna här.

VINTERFÖRVARING. I denna del av huset fanns förr 
bland annat visthusboden. Här får olivträden bo 
under vintern under tiden som familjen renoverar 
klart. Åtskilliga timmar av grävning och gruslass 
har gått åt för att lägga grunden till ett nytt golv.

MENY. På en svart stenplatta kan 
gästerna se vad som serveras 
för dagen i familjens egen 
pizzeria.
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en tid var huset byns handelsbod. Den la-
des ner 1964 och huset blev då permanent-
bostad. Många har haft sitt första boende i 
tingshuset, som hyresgäster för det fanns ju 
gott om plats med 3 lägenheter.
 Idag är många glada över att familjen 
Johnson har tagit huset under sina vingar.
– Det går inte att leja bort en renovering 
av ett sådant här stort hus. Vi visste att det 
skulle bli mycket jobb och att vi inte hade 
kunskap om allt men det går att ta reda på 
saker och ting. De flesta överraskningarna 
kände vi till, säger Sverker.
 De handlade litervis med vit väggfärg och 
målade första våningen vit och flyttade in 
där. Därefter renoverades köket och de var 
utan kök i hela 100 dagar. Väggar revs och 
flyttades och väggar målades. Drömmen var 
ett stort luftigt kök med mycket ljusin-
släpp. 
– Vi firade när vi kunde vrida på vattnet i 
köket, minns Victoria som hade räknat da-
garna. Man uppskattar det så mycket mer 
när man varit utan. Nu kunde vi äntligen 
laga mat och bjuda in till middag.
 Och på bottenvåningen i det gamla 
bageriet med vedeldad ugn, har familjen 
numera sin egen pizzeria. Det är där man 
samlas för att umgås och äta hemlagad 
pizza. Ugnen eldas upp i förväg under flera 
timmar för att få rätt temperatur. Kreativa 

nya recept provas både i deg och till fyll-
ning, tillsammans med goda vänner. Och 
på tal om goda vänner.
– En god vän från tiden i USA hörde av 
sig när hon fått veta att vi flyttat till Skärv. 
Det är lustigt för det visade det sig att hon 
hade vuxit upp i just Skärv och mycket väl 
kände till huset vi flyttat in i. Världen är 
bra liten, summerar Mia.

MELLANLANDNING. Här i vardagsrummet har man 
ställt in de flesta möblerna i väntan på att de andra 
rummen ska bli klara. I bortre delen av rummet har 
Mia sin arbetsplats.

TILLVARATAGET. Den gamla järnspisen fanns redan 
i köket men på annan plats. Nu står den centralt 
och värmer under kyliga dagar.

Vi hälsar på 
hos familjen Johnson
Många hus har en spännande 
historia men det är ju inte alla 
som har ett hallgolv med stora 
stenplattor av kalk som troligtvis 
en gång legat vid klosterkyrkan i 
Varnhem.
Här bor: Mia, Sverker och Victoria
Gör: Mia arbetar som IT - och Digi-
taliseringsstrateg, Sverker arbetar 
på GKN Aerospace (f.d. Volvo Aero) i 
Trollhättan. Victoria är nyutexaminerad 
landskapsarkitekt.
Var: Skärv som hör till Axvall.
Huset: Har tjänat som tingshus 
i Skärv mellan 1753-1904.

HISTORISK HÄKTESHÄLL. Det gamla järngallret för 
fönstret har suttit sedan begynnelsen och så får 

det bli. Den djupa fönsternischen kommer att 
förstärka känslan när rummet i framtiden ska

rymma familjens 
vinkällare.

SKIFTA STÄMNING. 
Mia ser till att 
stilleben ändrar 
karaktär efter 
årstid.

ADVENTSVAcKERT. 
I det enkla bor 
det vackra.



Visste du att vinterdäckens yta motsvarar 4 handflator? 
Hela din säkerhet vilar på den ytans kontakt med vägen när du kör i halt väglag.

SÄKERHET I VINTERVÄGLAG. – Skövde Bilringar startade som en däckverkstad och har idag mer än 50 års erfarenhet av däck. Företaget är idag dessutom en fullser-
viceverkstad som också gärna hjälper till med allt annat som rör din bil, säger Johan Günthner på Skövde Bilringar.

Det berättar Johan Günthner 
på Skövde Bilringar.
– Hela din bil är byggd 
av högteknologi med all 
säkerhet du kan tänka dig. 

Men den vilar på en gummiyta som i 90 
kilometers fart motsvarar 5 fingertoppar 
och det är självklart därför viktigt att 
vinterdäckens skick är bra.
  Bra däck påverkar bilens reaktion i kri-
tiska situationer. Som hur snabbt du kan 
få stopp på den liksom hur bilen uppför 
sig i besvärligt väglag.
– Nyare däck har mycket bättre vägegen-
skaper och grepp än ett äldre däck som 
har rullat 4-5 år i solljus, slask och förore-
ningar vilket påverkat gummiblandning-
en. 
  Lagkravet på vinterdäck är ett möns-
terdjup på minimum 3 mm. Men också 
skicket på gummiblandningen påverkar 
köregenskaperna över tid. 
–Titta efter den 4-siffriga datumstämpeln 
på däckets utsida. De två första sifforna 
visar tillverkningsveckan, de två sista året. 
Det gör det enklare att hålla sig inom fem-

Däckexperten: ”Så här vet du om 
dina vinterdäck duger”

Hela deNNa Sida är eN aNNoNSi fokus

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

års-/treårsgränsen mellan bytena.
  Nerslitna dubbar är också ett tecken på 
att däcken behöver bytas.
– Någon dubb kan sticka iväg och det kan 
du klara dig med. Men ser du att många 
dubb släppt eller gått av så har däcket tap-
pat mycket av egenskaperna, säger Johan 
och fortsätter:
– En dubb som har ett bra grepp känns 
som en antydan i fingret och ett dubbut-
stick på 1,5 – 1,6 mm är gott nog.
  När du ska välja nya däck så fundera 
över hur många förare som använder bi-
len, om den körs både i stan och på landet 
och om bilen är en pendlarbil. 
– Dessa faktorer påverkar valet mellan 
dubbade och dubbfria vinterdäck men 
också vilket fabrikat som passar. Och 
oavsett vilket däck du väljer så handlar 
det om att prioritera bra däckutrustning 
på din bil.
  Vilket inte behöver kosta massor, menar 
Johan.
– Det finns bra däck i alla priskategorier 
och generellt har de stora fabrikaten med 
lite dyrare däck för nordiskt bruk, natur-

gummi i däcken. Det gör däcken mjukare 
och smidigare också i låga minusgrader. 
Johan igen:
- De lite billigare europeiska däcken har 
oftast kemiska gummiblandningar och 
når inte hela vägen i mjukhetsgrad när det 
blir riktigt kallt utan tappar en del vinter-
bilsegenskaper.
  Dina sommardäck förvarar du bäst i 18 
grader året om och mörkt, som i Sköv-
des mest anrika däckhotell på Skövde 
Bilringar.
– Vi rengör däcken från föroreningar, för-
varar dem och skiftar däck för 775: - och 
ser fram emot att få hjälpa dig, avslutar 
Johan Günthner på Skövde Bilringar.
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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

 

 

 

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

Nu med  egen webshop www.garderobspecialisten.com

Letar du efter eleganta och praktiska garderobslösningar?
Då ska du besöka oss i Falköping. I över 20 år har vi varit
det självklara valet som leverantör av skjutdörrsgarderober
av hög kvalitet och till rätta priser. Välkommen in till oss!

november 2020

”Ta 
marginal 

för säkerheten”VAD ÄR DIN 
FASTIGHET VÄRD IDAG?

Nu i hösttider jobbar vi intensivt med 
värderingar av fastigheter runt om i Skaraborg. 

Med vår goda lokalkännedom och breda erfarenhet av 
fastigheter på landsbygden har vi koll på 

värdet på just din fastighet. 

Kontakta oss på 
Egendomsmäklarna din 

gårdsmäklare i Skaraborg.

Magnus Conradsson
magnus@egendomsmaklarna.se

0706122252
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ALL IN. Designern och kreatören Lisa Bengtsson är allt annat än blygsam med 
julpyntet.  I år inspirerar hon med en vacker mistel och en bordsdekoration 
som för tankarna till en förtrollande skogsglänta.

Inspireras av more is more i advent
Sällan har väl trollskogen inspirerat i skiftet till advent så mycket som just denna jul. 

kreatören lisa bengtsson har låtit fantasin flöda, skippat blygseln och gått all in för att skapa riktigt 
julmys under årets mörkaste tid.

TEXT Marie Pallhed  |  FOTO OcH KÄLLA Plantagen 

J
ag älskar att få dekorera och kreera inför advent och jul. 
I år kommer jag gå all in på more is more och skapa sto-
ra och lyxiga kransar, vackra girlanger, fina dekorationer 
och inte minst gå loss på det dukade bordet, säger Lisa 
Bengtsson.

          Och Lisa har hängt på naturtrenden. Enligt influencern 
Tina Stuestøl är material hämtade direkt från naturen en övergri-
pande inredningstrend och också Lisa har hämtat sin inspiration 
till bordsdekorationen från natur och skog.
– Jag ville göra en grupp som inte är så traditionell och jag kallar 
den här kreationen för trollskogen. Min inspiration är en magisk 
urskog, fortsätter Lisa och menar att det bara är fantasin som 
sätter gränserna. 
 Hon fortsätter:

– Jag använder saker som håller länge just för att julgruppen ska 
kunna hålla hela advent. Den är effektfull och väldigt dekorativ 
och sprider helt klart julstämning, säger Lisa Bengtsson. 
 Ett annat exempel på Lisas kreativitet är misteln som inte ser ut 
som mistlar brukar göra och det är också typiskt för julen 2020. 
Traditionella julblommor och växter får nytt liv med nya färger.
– Det här är en mistel med ett nytt uttryck som blandar både 
torkade växter och färgglada snittblommor. Den går utmärkt att 
göra till ett glöggmingel och är både festlig och otroligt vacker i 
sin enkelhet.

NATURMATERIAL.  Julens sinnesro 
förstärks med växter som har den 
magiska kraften att göra oss lugna. 
Gärna tillsammans med material 
från naturen som grönskande 
mossa och grenar plus 
vackra detaljer.

TREND 2020. Trenden går mot att vi börjar skifta stämning mot advent redan 
under hösten med färger som gråblått, burgundy och rosa som tar plats i 
inredningen till advent.

UTVEcKLAD TRADITION. Misteln som 
Lisa har skapat är allt annat än 

traditionell och innehåller 
såväl torkade som 

färska blommor.

ÄKTA. Dekorativ girlang av bland annat murgröna och amaryllis. 
Stjälken fylls med vatten och blir växtens egen vas för att blommorna 
ska hålla sig fräscha länge. 

november 2020

PYSSLA. Samla energi genom att i lugn och 
ro skapa din egen fina adventsstämning.
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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

november 2020november 2020

Höstkampanj, 25% rabatt
Boka ett gratis hembesök idag!

Var smart – var lokal. Prata kök med aktören från Hova. 
Ring 073-2625508. Kampanjen är giltig t.om 30 December 2020.

www.modernakok.com | info@modernakok.com

Nöjd kund garanti
* Nya luckor & lådsystem
* Bänkskivor, stänkskydd mm

* Stort urval av produkter
* Snabbt, smidigt, enkelt
* Lokalt företag

Folkpool Lidköping 
Skogvaktarevägen 13

Lev livet hemma

Pool
Classic 4x8 m
från 124 890:-*

Ord. pris 149 865:-

*Läs mer på www.folkpool.se

BORGUNDA - TIDAHOLM - FALKÖPING - LIDKÖPING - MARIESTAD - SKÖVDE - TIBRO • WWW.BORGUNDA.SE 

KÖP EN KVADRATMETER FÅ EN KVADRATMETER,  
KÖP TIO FÅ TIO, KÖP TRETTIO FÅ TRETTIO...

*Erbjudandet gäller beställning under Black Week 23:e-29:e November 2020 
på Parador Laminat Basic 200 serien utan V-Fas. Finns i elva olika varianter. 
Frakt tillkommer. Köp valfritt kvadratmeter golv och få lika mycket på köpet.

KÖP TJUGO KVADRATMETER FÅ TJUGO KVADRATMETER KÖP TRETTIO KVADRATMETER FÅ TRETTIO KVADRATMETER. . . 

ERBJUDANDE PÅ LAMINATGOLV!

BLACKWEEK
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Boho-Chict när 
kläderna blir en del av inredningen

det trista, trånga källarutrymmet under trappan var ett kaosutrymme 
fyllt av kläder som låg huller om buller hemma hos modeentreprenören Cecilia blankens. 

Men genom smart förvaring förvandlades förrådet till Cecilias egen ombonade lyxiga modekoja.  

M
odeentreprenören Cecilia 
Blankens driver egna sko-
märket Blankens och bor 
sedan ett år i ett mexitegel-
hus från 60-talet.

– Vårt hus består av fyra halvplan och 
planlösningen är lite ovanlig, men otroligt 
bra. Under en av trapporna, på ett halv-
plan, finns det här förrådsutrymmet utan 
fönster, med delvis lågt i tak. Vårt sovrum 
ligger strax ovanför. Till en början tänkte 
jag att det här var ett ställe vi kunde ställa 
dammsugaren och lite annat på.
 Eftersom Cecilia i sin yrkesroll har väldigt 
mycket kläder började dock alltfler plagg 
att smyga sig ner i förrådet. Med en total 
oordning som resultat. Det fanns ingen 
struktur överhuvudtaget. Och det var här 
som organiserandet med hjälp av hyllor, 
lådor, klädstänger och andra finesser för-
vandlade kaos till ordning.
– Det var supersmart att byta till en 
skjutdörr då det var ganska trångt tidigare 
när dörren öppnades inåt. Jag blev väldigt 
förtjust i den grafitgrå färgen för hyllorna 
som finns i Elfas system. Jag är ingen vit 
person, det är verkligen inte min favorit-
färg.
 Cecilia har en passion för mode och allde-
les särskilt till vintage och second hand-
fynd. Plaggen är perfekta för att få vara en 
del av inredningen. 
– Jag älskar mina kläder och vill gärna se 
dem. Jag är inte typen som rensar ut eller 
är minimalistisk, tvärtom har jag väldigt 
svårt för att slänga saker.
 Hennes garderob består mest av bas-
plagg men även en kul uppsättning 

Cecilias tips för en Boho-Chic klädförvaring
•  Låt de vackra plaggen och accessoarerna bli en del av inredningen. När de exponeras blir det mer    
     motiverande att hålla ordning, än om man kastar ner dem i en låda eller gömmer dem i ett skåp.
•   Satsa på en skjutdörr.
•   En mysig, udda matta förstärker känslan. cecilias matta är nomadknuten och kommer från Persien.
•   Tunna sammetsgalgar gör att du får plats med många plagg och ger ett lugnare, 
     enhetligt intryck när kläderna är olikfärgade och mönstrade.

TEXT Marie Pallhed  |  FOTO OcH KÄLLA Elfa

AccESSOARLÅDA. – Alla mina käraste ägodelar har 
fått ett litet hem, säger cecilia Blankens.

LAGER- PÅLAGER-KOMPISAR. cecilia placerar klä-
derna på klädstången efter det som funkar ihop. 

MAXAD YTA, Utrymmet är väl utnyttjat för maximal 
förvaring och dörren till förrådet togs bort till 
förmån för en skjutdörr.

<< STUDERA KLÄDERNA. Att titta in i en människas
garderob är som att titta in hennes inre menar 
modeentreprenören cecilia Blankens.  – Man kan 
lätt dra slutsatser om personen ifråga är kreativ, 
färgstark eller en stram excelkaraktär.

VINTAGE. 
cecilia har en 

passion för secondhandfynd. 
– Jag letar upp unika saker som ingen annan vill ha.

med rockar, hattar och knasiga skjortor. 
– Jag letar upp unika saker som ingen 
annan vill ha och har exempelvis 
några lyxiga, begagnade väskor, 
men aldrig de där it-väskorna som 
alla andra köper. 
 I butikerna färgsynkas kläderna ofta 
vid exponering, men det är inget som 
tilltalar Cecilia när hon själv organi-
serar sin egen womancave.
– Jag försöker mer att följa mitt eget 
system och hänga vissa kategorier av plagg 
tillsammans. Gärna sådant som funkar 
bra ihop, alltså lager på lager-kompisar 
av kläder. Som exempelvis skjortor, långa 
klänningar och västar nära varandra. Det 
kan se rörigt och ostrukturerat ut för andra, 
men för mig är det tydligt.
 Cecilia driver ett eget skomärke och har 
flera hundra par skor som inte ryms i en 
garderob av denna storlek.
– Jag har ett separat rum bara för skor. 
Men vissa av mina favoritpar förvarar jag 
här nere, säger Cecilia Blankens och berät-
tar att hon älskar lösningen med utdragba-
ra skohyllor. 
 Cecilia igen:
– När jag bestämmer vad jag ska ha för 
outfit börjar jag alltid nedifrån med skorna 
och fortsätter sedan uppåt. Mitt humör för 
dagen avgör hur jag klär mig. 

MODEENTREPRENÖR. 
När cecilia Blankens väljer outfit för dagen låter
hon humöret styra och börjar klä sig från skorna
och fortsätter uppåt.
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Erikssons 
Snickeri & Inredning AB

ALLT INOM BYGG

Skövdevägen 44, Skultorp
tel. 0500-41 50 00  |  mob. 0705- 62 56 40

mail. lasse@lidensberg.se
www.skovde.mobalpa.se

Här hittar du Gård & Villa:s hantverkare!  Vill du också synas så här? 
Uno Hufvudsson, 0708-56 11 99  |  Anette Sjöman, 0703-63 92 24  |  uno@gardochvilla.se  |  nettan@gardochvilla.se

Din vvs leverantör i MariestaD

 

ENERG I

 

Kontakta oss när det gäller 
solenergi, kaminer, pannor 

och brännare mm.

Tel 0511- 29344  www.agronola.se

ENERGI AB

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

 

Förrådsgatan 45 
542 35 MARIESTAD 

0501-716 60
www.bad-varme.se

Flera hundra profiler
Bröstlist, Foder, Golvlist, Fönsterunderstycke, 

Lockläkt, Midjelist, Panel och Taklist

OlOfsby sörgården 1
543 93 TIBRO  |  Tel:0504-300 50
Mail:kontakt@sorgardenshyvleri.se

 
VÄRMEPUMPAR

Elinstallationer för både privat-
personer och företag

LokaL anknytning med 
bred kompetens

0500-409908 
eller 

0500-409907

november 2020november 2020

Utför allt inom bygg 
Kungsryd Furudal, 541 92 Skövde
Epost: Piggatorpsbygg@outlook.com
Telefon: Johan 0709-438244

OSTPARADISET I FALKÖPING

EN OSTUPPLEVELSE 
VÄRD EN OMVÄG

www.falbygdensosteria .se

OSTBUTIK • OSTLAGER • RESTAURANG  • PRESENTBUTIK

Vi har golvläggare och är 
certifierade för badrum

Tibro Färgekonomi AB
Telefon 0504 - 102 58

Sänk dina upp-
värmningskostnader
Vi kan installationer och monteringar av:
Golvvärme, elvärmeslingor, värmepannor och värmepumpar m.m.

Berts Elektriska
Säckestad 18, 549 92 Moholm
070-782 20 45  |  0506-22044
bert@bertselektriska.se

Skövdes starkaste köksteam

”Vi ritar köket
som uppfyller

dina drömmar och
matchar din budget”.

HTH Köksforum Skövde • Södra Metallvägen 2 • 541 39 Skövde • Tel. 0500 48 58 44 • hth.se
Öppet tider: Måndag - fredag 10-18 • lördag 10-15

BABYS POOL GOLD DIGGER MY DIARY ENVY ME HAPPY GO LUCKY

NEIGHBOURS LAWN SURFERS PARADISE NOBLE BLUE NORDIC GRACE PICTURE PERFECT

BOOGIE NIGHT MUSEUM YELLOW LIFEGUARD PRETTY GUL WANNABE LIME

TELLING STORIES FOREVER YOUNG BALLET SHOES RELAXED GREEN DIVE HARD

 
Spara

 30%
Stadens mest 
färgstarka

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

Bli medlem i vår 
kundklubb - du får 
alltid cashback på 
dina köp.

Black Week
23 - 29 november
Vi har rensat i vårt sortiment 
och har extra vassa priser på 
utgående varor. Begränsat antal.

Följ oss också på

Tapeter, färg 
och verktyg 
från Flügger

Fynd-
hörna upp till 

75%
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Världens 10 
dyraste nybilsköp

den globala klubben för dollarmiljonärer består av 46,8 miljoner 
medlemmar och antalet ökar varje år enligt den schweiziska storbanken 
Credit Suisse. det innebär i sin tur att allt fler människor sätter fart på sina 

pengar - men dessa hyperbilars skyhöga priser är oftast höljt i dunkel. 
Vi kan dock avslöja köpeskillingen för världens just nu 10 dyraste nybils-

köp och känsliga läsare varnas. Vi talar om vrålåk i prisklassen 21 till
143 miljoner kronor och samtliga har en sak gemensamt. 

de är slutsålda!

TexT Johannes Gardelöf och Jenny Nilsson / © CNP AB  |  FoTo CNP AB 

1, Bugatti La Voiture Noire 
Pris: 142 500 000:-
Upplaga: 1 ex  
Tillverkas: Frankrike  
Bugatti har sedan starten 1909 skapat rullande 
mästerverk och nya La Voiture Noire är absolut 
inget undantag. Formgivningen är inspirerad 
av Ralph Laurens helsvarta Typ 57Sc Atlantic 
från 1938 som experter värderar till 500 miljoner 
kronor. Bugatti La Voiture Noire ska dock enbart 
tillverkas i ett enda exemplar och därmed blir 
prislappen därefter. Skönheten är såld till en 
anonym kund och under den magnifika 
kolfiberkarossen arbetar fransosernas 
16-cylindriga mittmotor på 1500 häst-
krafter som lever upp till Bugattis 
motto. ”Nothing is too beautiful, 
nothing is too expensive”. 

2, Pagani Huayra Imola   
Pris: 64 150 000:-
Upplaga: 5 ex   
Tillverkas: Italien
På andra plats hittar vi nya Pagani Huayra Imola 
som döpts efter en beryktad sydamerikansk vind-
gud (Huayra-tata) i kombination med den världs-
berömda italienska tävlingsbanan (Imola). 
Resultatet är ett riktigt yrväder på hjul och storm-
vindarna kommer ifrån en V12:a på 827 hästkrafter 
som levereras av Mercedes-AMG. Att ta sig till 
hundra klaras av på blixtrande 2,5 sekunder och 
toppfarten närmar sig 400 km/h. Tänk dock på 
uppmaningen i instruktionsboken: “sidvindarnas 
effekt ökar med hastigheten och en kastvind i 
toppfart kan bli förödande“. Låt oss kalla det 
borta med vinden!  

3, Koenigsegg Jesko   
Pris: 40 150 000:- 
Upplaga: 125 ex   
Tillverkas: Sverige
Den vassaste hyperbilen som någonsin byggts 
i Ängelholm är döpt efter grundaren christians 
pappa Jesko och 125 exemplar ska tillverkas. 
Låter det svårsålt? Tja, det tog fem arbetsdagar 
att kränga samtliga Koenigsegg Jesko och där-
med drar man in närmare fem miljarder kronor 
på kuppen. I maskinrummet arbetar en V12:a 
med dubbelturbo som med 98 oktan i tanken 
genererar 1280 hästkrafter, men byter du till E85 
så ökar siffran till hela 1600. Därmed ska Koenigs-
egg Jesko klara drömnoteringen 300 mph - det 
vill säga svindlande 483 km/h. 

4, Aston Martin DB5 Continuation 2020  
Pris: 39 700 000:-
Upplaga: 25 ex    
Tillverkas: England
Listans märkligaste bil kommer från Aston Martin som 
skakar liv i en rullande klenod fast med modern teknik. 
Alla känner till den klassiska Bondfilmen Goldfinger där 
Sean connery rattade en specialutrustad DB5:a från 
1964. Den hyllade skådespelaren gick nyligen bort, 
men skottens tjänstebil återuppstår nu i 25 exemplar. 
Vad sägs om roterande nummerplåtar, rökmaskiner, 
oljespridare, kulspruteattrapper och ett uppfällbart 
skottskydd i bagageluckan? Även taket ovanför passa-
gerarstolen går att trolla bort - men när man kom till 
en fungerade katapultstol så fegade Aston Martin ur.

5,  Lamborghini Sián Roadster   
Pris: 36 400 000:-
Upplaga: 19 ex    
Tillverkas: Italien
Lamborghinis första taklösa supersporthybrid 
heter Sián Roadster och får alla bilnördar att börja 
dregla. Designen är ett mästerverk och i maskin-
rummet arbetar en V12:a tillsammans med ett 
48-volts mildhybridsystem. Totalt levereras 819 
hästkrafter, vilket resulterar i att noll till hundra 
km/h rullar på 2,9 sekunder och toppfarten landar 
på 350. Siffran 19 på bakvingen symboliserar 
antalet exemplar som kommer att byggas och 
samtliga såldes blixtsnabbt. Det kanske inte är så 
konstigt eftersom namnet Sián är slangord för blixt 
på bolognesiska…     

7, Apollo Intensa Emozione  
Pris: 29 400 000:-
Upplaga: 10 ex    
Tillverkas: Tyskland
Minns du supersportbilen Gumpert? Bolaget rull-
lade i graven 2013 men är nu åter i farten efter att 
ett gäng rika kineser köpt upp resterna och dragit 
igång tillverkningen i tyska Affalterbach. Fast nu 
under namnet Apollo Intensa Emozione. Det sena-
re är italienska för ”intensiva känslor” och hyperbi-
len lever verkligen upp till sitt känslosamma namn. 
Formgivningen är något i hästväg, liksom motorn. 
Under huven arbetar en V12:a utan överladdning 
på 780 hästkrafter som ser till att hundrastrecket 
nås på 2,7 sekunder samtidigt 
som vrålåket toppar 335 km/h.    

9, Pininfarina Battista    
Pris: 25 900 000:-
Upplaga: 150 ex    
Tillverkas: Italien
Även Pininfarina lanserar en elektrisk skönhet som 
döpts till Battista efter grundaren Battista Pininfari-
na. Italienskan är skapad för ett enda ändamål – att 
spränga gränser och det med hjälp av fyra elmotorer 
på 1900 hästkrafter. Hela stallet ser till att färden 
till hundra rullar på 1,97 sekunder samtidigt som 
toppfarten är 350 km/h. Pininfarina Battista är en 
lågsniffande dröm och drivlinan kommer från kro-
atiska Rimac. Litiumjonbatteriet är på 120 kWh och 
ska lyckas förflytta ägaren 45 mil. Även här finns en 
svensk koppling eftersom Automobili Pininfarinas vd 
är svensk och heter Per Svantesson.      

6,  McLaren Speedtail   
Pris: 29 900 000:-
Upplaga: 106 ex    
Tillverkas: England
Den andliga uppföljaren till legendariska McLaren 
F1 heter kort och gott Speedtail. Arvet märks inte 
minst så fort man öppnar saxdörren – förarstolen 
är nämligen placerad i mitten samtidigt som två 
passagerare kan åka med sittandes snett bakom. 
McLaren Speedtail är alltså en tresitsig skapelse 
med droppformad kaross i kolfiber, vilket ger ena-
stående luftmotstånd och prestanda. Toppfarten 
är 403 km/h och accelerationen från stillastående 
till 300 km/h rullar på 13 sekunder. Under huven 
arbetar en V8:a tillsammans med en parallellhybrid 
på 1070 hästkrafter.   

8, Lotus Evija
Pris: 29 000 000:-
Upplaga: 130 ex
Tillverkas: England
Englands första helt elektriska hyperbil heter Lotus 
Evija och såväl designen som drivlinan sticker 
verkligen ut från mängden. Evija har nämligen inte 
en eller två elmotorer, utan fyra på totalt 2000 häst-
krafter. Varje motor genererar alltså 500 hästar 
och driver var sitt hjul. Därmed är också prestan-
dan något utöver det vanliga och färden från 0 till 
300 km/h rullar på under nio sekunder samtidigt 
som toppfarten överstiger 320. Räckvidden ligger 
på 34,5 mil och det är möjligt tack vare ett litum-
jonbatteri på 70 kWh - ändå väger britten blott 
1680 kilo. Extra roligt i sammanhanget är att Lotus 
ingår i Geely-familjen tillsammans med Volvo.     
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10, SSC Tuatara   
Pris: 20 700 000:-
Upplaga: 100 ex    
Tillverkas: USA
Minns du supersportbilen Gumpert? Bolaget rullade i graven 2013 men är nu åter i farten efter 
att ett gäng rika kineser köpt upp resterna och dragit igång tillverkningen i tyska Affalterbach. 
Fast nu under namnet Apollo Intensa Emozione. Det senare är italienska för ”intensiva känslor” 
och hyperbilen lever verkligen upp till sitt känslosamma namn. Formgivningen är något i hästväg, 
liksom motorn. Under huven arbetar en V12:a utan överladdning på 780 hästkrafter som ser till att 
hundrastrecket nås på 2,7 sekunder samtidigt som vrålåket toppar 335 km/h.    

Fotnot: Alla priser baseras på dagsaktuell valutakurs 
(5/11 2020) och är inklusive svensk moms. 
För att göra listan så omfattande som möjligt har vi
enbart valt en bilmodell från respektive varumärke.



2322 www.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  

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

ROWICO 

STOLAB

SWEDESE

EKENS 

NORDIC FURNITURE

MÖBLERA DITT HEM HOS OSS  
INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

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

STRING 

Följ oss också på Sveriges möbelcentrum 
Mariestadsvägen 28 
Tel: 0504-130 60 
www.rixners.se

HöSTEnS nyHETEr 
på pLATS

 
 

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

november 2020november 2020

UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN 

BLACK WEEK
20%

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

Stockholmsvägen 45 
542 33  Mariestad 

0501-40022
info@slatteekedalssolskydd.se

på valfria produkter vid bokat hembesök mellan 20-27/11 
Uppge Black friday vid bokning

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

ROWICO 

STOLAB

SWEDESE

EKENS 

NORDIC FURNITURE

MÖBLERA DITT HEM HOS OSS  
INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

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

STRING 

ROWICO 

STOLAB

SWEDESE

EKENS 

NORDIC FURNITURE

MÖBLERA DITT HEM HOS OSS  
INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

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

STRING 

Betalning

Prisgaranti

Butiken för dig själv

Hemleverans

Beställning

Besök oss gärna på Instagram & Facebook

Vi har möjlighet att leverera alla dina varor hem till dig, antingen direkt in i rummet eller i anslutning till

bostaden. Behöver ni hjälp med montering och/eller bortforsling av emballage prata med din säljare.

Känner du minsta oro för att besöka oss under ordinarie öppettider så bokar vi gärna in en privat tid istället.

Ni går i lugn och på egen hand men givetvis med full service från vår personal.

Beställ dina varor enkelt via telefon, mail eller genom att  besöka oss i butiken.

Trygg betalning i butik, vid hemleverans eller med förmånlig räntefri betalning via Santander bank eller

Moneygo  (upp till 24 månader räntefritt).

Vi matchar alltid alla priser oavsett om det är butik eller nätpris.

Varmt välkomna önskar Edward och Christopher Rosell med personal
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HÖSTNYHETER FRÅN
ROWICO I BUTIKEN

Betalning

Prisgaranti

Butiken för dig själv

Hemleverans

Beställning

Besök oss gärna på Instagram & Facebook

Vi har möjlighet att leverera alla dina varor hem till dig, antingen direkt in i rummet eller i anslutning till
bostaden. Behöver ni hjälp med montering och/eller bortforsling av emballage prata med din säljare.

Känner du minsta oro för att besöka oss under ordinarie öppettider så bokar vi gärna in en privat tid istället.
Ni går i lugn och på egen hand men givetvis med full service från vår personal.

Beställ dina varor enkelt via telefon, mail eller genom att  besöka oss i butiken.

Trygg betalning i butik, vid hemleverans eller med förmånlig räntefri betalning via Santander bank eller
Moneygo  (upp till 24 månader räntefritt).

Vi matchar alltid alla priser oavsett om det är butik eller nätpris.

Varmt välkomna önskar 
Edward och Christopher Rosell med personalöppettIDer: 

Vardagar 10-18
lördag 10-14
söndag 12-16


