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DEKORATIVT. Prydnadskål passar utmärkt att
plantera hela hösten. Den är en betydligt nyare
företeelse än ätbar kål och introducerades först
1992 av en odlare i Danmark.

TILLSAMMANS. Det är fint att sätta ihop en grupp
av prydnadskål, gärna i en lite större kruka eller
låda där de vackra formerna kan ses.

Foto Linda Lomino/Blomsterfrämjandet
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När saker ställs på ända

HÖSTFINT. Blanda gärna kål med andra växter, t ex
silverfärgade växter och cyklamen.

Foto Linda Lomino/Blomsterfrämjandet

När hösten är här
är prydnadskålen
som finast
Nu är det dags att sätta kål i utekrukorna. Den vackra prydnadskålen är
en färgglad, köldtålig ettåring som passar utmärkt att plantera hela hösten.

INTE GODA. Prydnadskål ska användas för sitt
utseende, inte för att ätas. Kålen är inte giftig men
smakar inte gott.

nligt Wikipedia har kål odlats
i Sverige åtminstone sedan
Vikingatiden. De äldsta beläggen för kålodling härrör från
Centraleuropa och yngre stenåldern, och troligtvis kom sedan kålen till
Norden från England under vikingatiden.
Grönkål, vitkål och rödkål blev en del av
kosten under medeltiden, och senare under
1700 och 1800-talet introducerades även
blomkål och brysselkål.
Kålen är också en ovanligt vacker grönsak.
Speciellt grönkål och svartkål skänker
mycket skönhet till trädgårdsland och pallkragar. Det finns både riktigt höga sorter
som sticker upp som höga spiror och lägre,
kompaktare sorter. Bladen är kraftiga, finns
i olika gröna och purpurfärgade nyanser
och för den som har tålamod står sig plantorna fina hela vintern.

Eftersom kål är så dekorativt har det blivit
populärt att använda kålplantor i samplanteringar med sommarblommor. På hösten
finns det inte längre så många ätbara
kålplantor att tillgå. Däremot är det säsong
för den vackra prydnadskålen.
Prydnadskålen – som inte är ätbar - har
snabbt blivit mycket populär. Den är en
formstark växt som finns i olika färgtoner
av vitt, purpur och grönt. Plantorna har
en mycket tät bladrosett och bladformen
varierar från helt släta till flikiga eller
krusiga.
Prydnadskål passar bra att plantera i
kruka, korgar eller balkonglådor, men går
också fint att plantera i rabatten. Plantera
tätt, prydnadskålen kommer inte att växa
mer. Och blanda gärna kål med andra
växter, t.ex. silverfärgade växter, cyklamen,
alunrot och prydnadsgräs.

Hösten är en bra tid för kål eftersom färgerna blir intensivare när temperaturerna
sjunker. Solljus gynnar också färgsättningen så placera gärna kålen i direkt solljus.
I halvskugga och skugga klarar den sig
också utmärkt, men färgerna kan bli något
svagare.
Prydnadskålen håller sig fin även om det är
några minusgrader på natten men man kan
behöva putsa bort vissna
blad efter hand.

Om Gård & Villa

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

Ansvarig utgivare:
Uno Hufvudsson
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se,
Postadress: Gård & Villa,
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde

E

Gård & Villa är ett elegant inspirationsoch nyttomagasin för människor som
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om
att leva och bo i hus.
Och roar, inspirerar och förenklar för
husägare.
Gård & Villa samarbetar med
Villaägarna Skaraborg.
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Anette Sjöman: 0703-63 92 24
nettan@gardochvilla.se

Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

D

en pågående pandemin
ställer många saker på
ända och ännu fler på
spets. Som att lyxbåtsförsäljningen visar rekord
samtidigt som BNP visar djup lågkonjunktur.
Men så är det också väldigt annorlunda mot tidigare kriser. Under
finanskrisen köpte väldigt få en ny båt.
Signalvärdet då var att man var rent
slösaktig. Nu visar man istället att man
tar ansvar genom hemester.
Fler branscher som brukar följa konjunkturmönster är sällanköp. Men även
här är det tvärtom. I takt med att vi
spenderar mer tid hemma har exempelvis bygghandel, hemmafixvaruhus,
inredning och elektronikhandeln slagit
rekord.
För att förstå behöver man tänka på
människors drivkrafter. I tider av oro

tenderar vi att skydda det vi värdesätter mest. Vårt hem och vår familj.
I kombination med att många fått mer
tid (permitteringar) och mer tid hemma
(hemarbete) är det inte så konstigt att
det byggs altaner och köps soffor.
Men även tid med familj kan sätta saker på spets. Normalt sett går skilsmässorna upp efter sommaren och faran
är att det blir fler än normalt just i år.
Mäklare vittnar både om familjer som
behöver ett mer anpassat boende och
de som behöver var sitt. Återigen ställs
det på ända. När priserna normalt borde gå ner går de istället upp.
Man kan tycka och tänka mycket om
sakers tillstånd men jag ser ett motståndskraftigt Sverige. Ett land som
klarar att tänka själva, följa rekommendationer och lita på expertisen.
Ett land som fortsätter fungera. Ett
land som när det regnar inte gömmer

sig och hoppas det snart går över.
För även om det nya normala inte
kommer att vara helt nytt så kommer
det inte att vara precis som förut.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna Skaraborg

Beställ
katalog idag!
gotenehus.se

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

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

Tidlösa hem med förnuft och känsla
Vår nya herrgårdsserie hämtar inspiration ur den romantiska och traditionella arkitektur som så många tycker
om. Husen har klassiska proportioner med tidstypiska detaljer. Pelare längs fasaderna, stora spröjsade fönster och valmade tak samspelar med listverk, luckor och handtag som sätter den rätta prägeln på ditt boende.
Beställ din katalog idag och börja planera ditt drömhem!
vv

gotenehus.se/herrgard

Vi finns även på
www.gardochvilla.se
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Tarketts iQ-golv är mycket slitstarka och enkla att underhålla. Mönstret på
bilden heter iQ Surface Rouge Multi. Pris från 566 kr/kvm.

Spara

30%

Upptäck nya
möjligheter
med tapeter
från FIONA.

De nya högaktuella kulören Pomegranate från Eva
Solo hittar vi bland annat på Thimble väldesignade
termoskanna, ca 800 kr, kylskåpskaraff i glas,
ca 500 kr och kaffemuggar i storlek för lungo,
ca 280 kr/2 muggar.

på alla
Fiona-tapeter*

Erbjudandet gäller
18/9 -4/10
Här kan du använda
ditt cashback card!

Följ oss också på

Naturligt borstat! Sopborsten från Andrée Jardin är tillverkad av en blandning av hästhår och tampiko, som är en växtfiber. Cirkapris 580 kr, Sufraco.

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

Pool
Classic 4x8 m
från 124 890:-*
Ord. pris 149 865:-

Väggen är målad med Pashmina i kulören 866
Nötskal. Alcro Pashmina är en helmatt vattenburen färg för målning av väggar inomhus där en
helmatt och avtorkningsbar yta önskas. Färgen ger
en mycket jämn yta med fyllig kulöråtergivning.
Cirkapris Alcro Pashmina, 375 kr /1 l.

Det är inte speciellt svårt att skapa en
helt ny finish på altaner och plank
med Beckers Elite Träolja. Plank
och trall är i samma kulör
och heter Gnejs. 9 l,
cirka 1 115 kr >>

<< Med glasvasen från Eva Solo odlar
du som i ett eget växthus. Finns i två
storlekar, där den större storleken är
20 cm hög och kostar cirka 550 kr.

Den nya lilla grönsaksborsten från Andrée Jardin i värmebehandlad ask och
björkträ finns nu med dubbla borst som på ena sidan är mjuka och på
andra hårda. Cirkapris, 230 kr. Sufraco.

Läs mer på www.folkpool.se

*

Lev livet hemma
Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
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Hela denna sida är en annons

Så här fixar du ett nytt kök
utan att riva ut stommar och luckor

september 2020

HANTERA FRAMTIDEN MED OMSORG

”Nytt
kök med liten
insats”

Compass 430 900 kr
Renegade 390 900 kr
easyWallbox på köpet
- värde 4 475 kr
Ladda snabbt med easyWallbox, en smart kontakt som du installerar
hemma utan elektriker.

HYBRIDHELG 26-27 SEPT. Helgöppet lö 10-15, sö 11-15

NYA JEEP

PLUG-IN HYBRID.

®

Foto Anita Johansson

UPP TILL 43 KM HELELEKTRISK KÖRNING.

NYRENOVERAT KÖK. – Det är en väldigt stor skillnad på kostnaden för ett nytt kök och för ett som är ytskiktsrenoverat. Men känslan blir ändå att köket är nytt,
säger Erik Österplan på Tibro Colorama som precis fixat till sitt eget kök tillsammans med sambon Elise Stjärnås.

Gäller Compass LIMITED 190 HK AT6 4WD (ord.pris fr 449.900 kr) och Renegade 4xe LIMITED 190 HK AT6 4WD (ord.pris fr 409.900kr). 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 extrautrustade. Med reservation för sedvanlig kreditprövning, eventuella tryckfel och lokala avvikelser. Lanseringserbjudandet gäller t.o.m. 31/10 2020 och
i mån av tillgänglighet. Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

SKÖNHET I RÖRELSE

UPPLEV NYA ALFA ROMEO STELVIO OCH GIULIA

Sugen på att göra om köket? Ta då tag i ytskikten istället för att köpa allt nytt. Dels blir det mycket billigare,
dels mer personligt inrett. – Du kan enkelt renovera upp köket själv med färg, tapeter och golv.
Resultatet brukar bli ett kök med nykänsla, säger Erik Österplan på Colorama i Tibro.

O

ch faktum är att det inte
alls är särskilt svårt att
renovera själv. Erik igen:
– Luckor och stommar
rollar du. Populärt just nu
är att ha samma nyans på allt och fräscha
till med nya beslag. Den mest efterfrågade
färgen just nu är grått i olika nyanser.
Men också köksinredning i blått och
grönt kommer alltmer.
Behöver du göra något åt kaklet så finns
det olika alternativ.
– Du kan självklart kakla om, eller be oss
på Colorama i Tibro att göra jobbet. Eller
också målar du kaklet med en bra häftgrund plus snickerifärg. Det blir en snygg
helhetseffekt när också fogarna får samma
nyans, säger Erik och fortsätter:
– Men det finns också skivor som man
limmar upp direkt på kaklet. I butiken har
vi bland annat tunna naturstenbelagda
skivor som är en lika smart som snygg
renoveringsprodukt.
Bänkskivan hör också till det som absolut
måste ses över vid en köksrenovering.
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– Ett byte av bänkskiva är många gånger
helt nödvändigt och vill man ha hjälp
med montering fixar vi det också. Har du
trä i bänkskivan kan du fräscha upp den
genom att betsa den i en ny nyans och
sedan lacka ytan.
På Tibro i Colorama jobbar 4 personer i
butiken och 10 personer med renovering
på plats ute hos kunderna. Sommaren har
som vanligt varit fylld av aktivitet, i år
kanske mer än någonsin.
– Det finns ett stort intresse av att renovera och vi kan hjälpa till med allt från
inredningskonsultation på plats hemma
hos dig till att renovera badrum, sätta upp
tapeter, måla bygga om och kakla.
Till kökets ytskikt hör också tak och golv.
– När allt annat blir fräscht bör du också
måla tak och foder. De kan annars se
gula åt i tonen. Och när det gäller golv så
är vinylklickgolv i kök riktigt bra. De är
superenkla att lägga, kräver knappt några
verktyg, och de fungerar så bra i kök.
Dessutom komfortabla att gå på, lättskötta och snygga.
www.gardochvilla.se

I dagarna har säsongens nya tapeter börjat landa i butiken och fler är på ingång.
– Många nyheter handlar om varma,
jordnära toner i gränslandet mellan grått
och beige. Men det finns också nya tapeter
med riktigt klara färger. Och i kök är det
ganska vanligt att man målar in köksväggen i samma nyans som luckor och
stommar.
En renovering av köket behöver inte kosta
skjortan. För 10 000 till 15 000 kronor
och eget arbete händer det massor i ett
normalstort kök.
– Jämfört med att byta ut allt får du mycket effekt för pengarna. Köket kommer ju
att kännas helt nytt, avslutar Erik Österplan på Colorama i Tibro.

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.

Passa på!
Alfa Romeo Stelvio Super, pris från 379 900 kr*
Bränsleförbrukning vid blandad körning fr 5,3-9,5 l /100 km och CO2-utsläpp fr 140214 g/km enligt WLTP. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilden är extrautrustade.

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

TM

Henrik Roos Motorsport

Bil AB

HRM Bil AB - Traversgatan 16 - 53140 Lidköping
0510 604 00 - www.hrmbil.se
Öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör: 10-14
*Priserna gäller på utvalda lagerbilar med omgående leverans. Med reservation för slutförsäljning.

www.gardochvilla.se
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HÄSTLAGER. – Sedan vi köpte upp restlagret då
hästbutiken i Vinninga lades ned, har vi egen butik
här. Den första kunden som kom ville köpa en
hingstkedja. Jag hade ingen aning om vad det var,
men visst hade vi sådana, visar Louise.

TILLBYGGT. En favoritplats på sommaren är lusthuset som Louise och Magnus adderade till Korpegården.

HAR RENOVERATS. Det är gott om ljusinsläpp på
Korpegården - och i stort sett alla fönster, typ 30
stycken, behövde renoveras. Kompetens för detta
finns i Wedumsdalens nätverk.
TIDSTYPISKT. – Helst skulle vi ha önskat ett tak över entrédörren när det regnar, men något sådant passar sig inte när ursprunget ska bevaras, så vi får klara oss
utan, konstaterar Magnus och Louise.

Gården gav ett annat liv

SNYGGT OCH FUNKTIONELLT. Allt var renoverat och
klart när makarna Carle köpte Korpegården. Louise
kunde köra igång i köket direkt och det har blivit
många middagar och festmåltider sedan dess.

GÄSTRUM. Två rum i bottenvåningen har ställts
i ordning för gäster. I år har det varit tunt på den
fronten, men innan corona kom många från andra
sidan jorden för att bo på herrgården.

FÖR GÄSTERNA. För besökarna finns ett välsorterat
bibliotek med bekväma läsplatser.

BED & BOX. Sedan hästarna Bo-J och Mysan införskaffades har Korpegården blivit ett litet hästcentrum med B&B och en butik för hästtillbehör.

Nu är det sex år sedan herrgården Korpegården vid Järpås kom in i - och styrde om - paret Louise
och Magnus Carles liv. Korpegården är mer än ett boende, snarare en livsstil.

E

n herrgård, eller något liknande, var vad de hade siktet
inställt på när de skulle flytta
från Stockholm. Vid första
försöket kom en överbjudande
norrman emellan, så där blev det inget.
Men så dök Korpegården, med anor från
1500-talet, upp. Inga norrmän att kriga
emot i Järpås…
– Och dessutom var det här huset i mycket
bättre skick än det andra eftersom det
genomgått en omfattande renovering, säger
Magnus.
Den tidigare ägaren hade lagt ned mycket
jobb på att återupprätta den forna glansen
på sin barndoms drömhus, som han mindes
från småskolan då eleverna brukade bjudas
på saft och bullar på Korpegården av släkten som ägt den i 120 år. Men sex kusiner,
med olika uppfattningar och viljor, som
ärvt fastigheten resulterade i att förfallet
hade börjat tillta, så när de till slut bestämde sig för att sälja fanns mycket att göra.
Nye ägaren anställde ett par byggare på
heltid i två år för att lägga om alla tak, fixa
jordvärme, nya badrum och en total remake
inomhus och utomhus - det senare under
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text och foto Ulf C Nilsson

TRIVS. Övervåningen är paret Carles privata del på
Korpegården och de trivs med den luftiga takhöjden och de spatiösa rummen, speciellt salongen.

ledning av den nye ägarens sambo som
var väl bevandrad i inredningskonsten.
När allt var klart slog cancern till - och så
blev Korpegården till salu igen. Det var då
Magnus och Louise kom in i bilden.
– Det var ett sådant här hus vi ville ha!
Tolv rum och kök, fördelade på 400
kvadrat. Dessutom helrenoverat och med
jordvärme. Perfekt. Det blev affär.
Första ”tillbehöret” var två hästar, Bo-J
och Mysa.
– Sedan behövde vi en ny sadel och eftersom det var utförsäljning i hästbutiken i
www.gardochvilla.se

Vinninga som skulle läggas ned åkte vi dit.
Ägaren där sade att ”Ni kan få köpa hela
lagret!”.
– Och då gjorde vi det. Sedan dess har vi
hästbutik här på gården, berättar Louise.
Här erbjuds också ”Bed & Box”, alltså
boende för hästintresserade, vilket var en
annan idé som föddes tidigt.
Eftersom det är gott om plats på Korpegården avsattes tidigt två rum för B&B som
haft många internationella gäster genom
åren, både från Kina och USA.
– Tillsammans med en granngård bildade
vi också föreningen ”Växa i Wedumsdalen”
för evenemang och landsbygdsutveckling.
Idag är vi fjorton gårdar som samverkar,
berättar Magnus.
Men hallå, Vedum ligger ju inte här?
– Jo, det här är gamla Vedums socken!
Dagens Vedum hette ursprungligen Laske-Vedum. Här intill fanns för övrigt gamla
Vedums kyrka som revs på 1500-talet,
säger Magnus som snabbt blivit en genuin
lokalpatriot.
– Grannarna har hela tiden varit väldigt
vänliga och det värmer! Vi var lite fundersamma först att vi som ”08:or” kanske

Wedumsdalens Nejder

Föreningen marknadsför verksamheterna på gårdarna runt dalen. En
lång rad landsbygdsföretag samlas
här och erbjuder ägg, honung, frukt,
grönsaker, keramik, konsthantverk,
tapetserarverkstad, byggnadsvård
och kulturevenemang som konserter,
kammarmusik och mycket annat. På
Korpegården finns även Bo på herrgård, Bed & Box, wåffeldagar, julbord
och andra evenemang.
skulle mötas av skepsis, men det är tvärt
om, summerar Louise.
Här finns en gemensam drivkraft för att
utveckla bygden och ta sin plats på kartan.
Korpegården bidrar med satsningar på
olika evenemang, som kammarmusik i
salongen och olika musiksatsningar i
gårdens stora maskinhall. Gott om
plats är det ingen brist på här.

En gård med anor

Historien om Korpegården sträcker sig
ända till Gustav Vasas tid. På 1500-talet
ägdes den av familjen Roos af Hjelmsäter, men var dåtidens huvudbyggnad låg är oklart. Dagens corps de logi
uppfördes på 1600-talet, men 1790
fick det sitt nuvarande utseende då
huset fick en våning till.
Till gården hörde förr ett mejeri och
där utmärkte sig den duktiga mejerskan Kristina, morfars mor till dagens
Sivan som i Sivans Ost.
Under modern tid ägdes fastigheten
av samma släkt under 120 år och den
eran avslutades med att sex kusiner,
som inte riktigt kunde komma överens
om hur gården skulle hanteras, ägde
den. Resultatet blev ett tilltagande
förfall, tills Mats Mellgren från trakten
fick köpa loss den. Han hade hört till
de skolbarn som traditionellt brukade
www.gardochvilla.se

SAMARBETE. Wedeumsdalens Nejder är samlingsnamnet på produkter från trakten
och utbudet är stort.

bjudas till gården för saft och bullar.
”Här ska jag bo en gång!” bestämde
han då och så blev det. Det var han
och hans sambo Lisbeth Eriksson som
med start 2005 lät göra en totalrenovering under flera år, men när det väl
var dags att njuta av resultatet drabbades han av cancer. Louise och Magnus
Carle köpte det då av dödsboet.
Efter avstyckning ingår ingen åkermark i den sex hektar stora skogstomten, utan det är bara betesmark bland
ekarna för gårdens två hästar Bo-J
och Mysa.
Maskinhallen är omgjord till lagerlokal
- som ibland används som konsertlokal - och hästbutik.
Solceller på taket där levererar nu el
till gården ”Den bästa investering vi
gjort”, konstaterar Magnus.
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Anlita alltid en certifierad

VI BORRAR FÖR
VÄRME OCH VATTEN
Utför även horisontell borrning,
mark-, rivnings- och flisarbeten

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

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

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

Ost- ochGård
delikatessbricka
129:&Villa
(8 olika ostar, ostpaj, charkuterier,
kex och marmelad)
inkl vatten, te eller kaffe

050175 98 00

”

Utställning
av containers

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

RESTAURANGEN SERVERAR
NISSARNAS
FAVORIT

Paj med sallad, smörgåsar,
dagens sallad, ostkaka och fika.

99:/KG

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

Belysning

TA HAND OM VARANDRA!
– HÅLL AVSTÅND

Kupol, batteri, vit fot,
11x25 cm, med timer.
Ord pris: 179 kr
Så långt lagret räcker.

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift
Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet

Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

532 88 Skara
www.fastbit.se | info@fastbit.se | 020-37 38 00
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Fastbit levererar bredband via Openbit i Skara,
Lidköping, Mariestad, Töreboda och Gullspång samt via
Öppen Fiber i Götene, Vara och Falköping

Under pågående pandemi
har vi maximerat antal
besökare i vår butik till
40 personer.

79:/ST

OSTERIANS
STARKOST

JUL

119:/KG

ORDINARIE PRIS 159:-

MARKNAD

www.ctc.se

Upplev friheten med CTC!
När du väljer CTC får du en av Sveriges bästa
värmepumpar, en proffsig installation och
många bekymmersfria år framöver.
Ny teknik, ny design och otroligt låg
ljudnivå gör CTC EcoAir 600M-serien
till några av Sveriges bästa luft/vattenvärmepumpar! Bergvärmepumpen
CTC GSi har dessutom lanserats
i en större modell, perfekt för
den stora villan eller
flerbostadshuset.

JULOST
FALBYGDENS 1 KG

Tomte-datumljus

149:/ST

8,5x30 cm. Ord pris: 99 kr
Så långt lagret räcker.

49:/ST

GÄLLER FRÅN 10/10
T O M 201231 ELLER SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER

Läs mer på www.ctc.se

TRADITIONSENLIG
ÖPPNAR VÅR
JULMARKNAD

T

1 0 / 1 0 K L 1 0.

VÄRMEPUMPAR
* GSi Energieffektivitetsklass
i värmesystem (skala A+++ till G)
** EcoAir Energieffektivitetsklass
i värmesystem med inomhusmodul (skala A+++ till G)
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Förrådsgatan 45
542 35 MARIESTAD
0501-716 60
www.bad-varme.se

OSTPARADISET I FALKÖPING
www.gardochvilla.se

ÖPPETTIDER
Lördag 10/10 10-16
Söndag 11/10 10-16
Se gärna öppettider på
vår webbsida
www.gardochvilla.se

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30 www.falby gdensosteria.se

TRADITIONSENLIG

30:E ÅRET
10/10 KL 10:00
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Så här förändrar covid 19 livsstil och köpmönster
Covid 19 har redan påverkat vår livsstil högst avsevärt.
Pandemin har i grunden skakat om vårt sätt att förhålla oss till konsumtion, familj, hälsa, umgänge, resor,
arbete, ekonomi och inte minst till våra hem som för många blivit navet för alla aktiviteter.

T

text Marie Pallhed

a exempelvis hemesterfirandet, alltså att semestra
hemmavid som verkligen tagit fart med fullt fokus
på små utflykter nästgårds. Men hemmet är också
centralt på andra sätt. Som när det gäller ta tag i
skavankerna med städning och renovering. Byggvaruhandeln gick, och har fortsatt gå, som tåget och i början av pandemin lyste rengöringsmedlen med sin frånvaro i butikshyllorna.
Det var inte bara i Sverige vi reagerade så. Också i Danmark
städade man hemma som aldrig förr, ja så till den milda grad att
ugnsrengöringsmedel helt tog slut i butikerna, berättar Louise
Byg Kongsholm ägare till det skandinaviska trendinstitutet pej
gruppen.
– Och precis som i Sverige blev det brist på toapapper och jäst.
Pej gruppen har nyligen presenterat en analys av livsstilsmönster
och konsumtionstrender som kommit i samband med pandemin.
– Före pandemin var konsumenterna mer globala i sitt sätt att
handla och valde gärna globala varumärken exempelvis. Nu ser
vi att det svänger mot ett ökat fokus på en nationell ekonomi med
lokala varumärken och lokala produkter.
Samtidigt peakar e-handeln, inte minst när det gäller mat online.
Alltfler konsumenter inser hur snabbt och bekvämt det är att

köpa också matvaror på internet.
– Den här utvecklingen var på väg och skulle ha kommit i alla
fall. Men det som vi trodde skulle ta cirka fem år gick på tre
månader, säger Louise.
Dock ska vi inte tro att alla förändrade beteenden vi anammat
under covid 19 är här för att stanna för evigt. Beteendepsykologi
visar att 90 % av alla val vi gör har sitt ursprung i våra vanor och
inte i ett rationellt övervägande.
– Våra liv går mestadels på autopilot, menar Louise.
Det innebär att vissa beteenden kommer att försvinna snabbt
medan andra faktiskt är här för att stanna under något år eller
helt bli kvar.
– Pandemin har gett oss mer familjetid och det är något som vi
tror kommer att leva kvar länge. Många har också börjat träna
hemma och den trenden kommer inte att försvinna under det
närmaste året. Inte heller trenden att konsumera mer film och
underhållning hemmavid eller att äta middagen hemma framför
att gå på restaurang. Däremot är trenden att festa hemma framför
på lokal snabbt övergående.
De digitala framstegen vi nästan med tvång har gjort under
covid 19 har fått oss att se nya möjligheter. Exempelvis kommer

FROM AWAY TO HOME.
Covid 19 har om något fått oss att ha
mer fokus på hemma och hemmet.
Viruset har också medfört att vi
gått från fysiskt till digitalt.
Och från globalt till lokalt.

LOKALT PERSPEKTIV. Lokala produkter och varumärken blir alltmer intressanta ur ett konsumentperspektiv. Här kallpressad rapsolja med raps från
Nyborgs gård som odlas enligt Svenskt Sigill.

det att fortsatt vara vanligt med möten online liksom seminarier
och undervisning menar pej gruppen.
– Konferenser online tror jag däremot kommer att vara en kortlivad trend, liksom den att vi träffar familj och vänner endast
digitalt.
Pandemin har också resulterat i ett ökat fokus på det lokala. När
vi inte längre reser längre sträckor i lika hög utsträckning är det
närområdet som lockar.
– Intresset för hemester är något som vi tror kommer att finnas
kvar, liksom intresset för lokalproducerade produkter och för det
nationella köket.
Pandemins skiften på längre sikt handlar om en förändring från
det globala till det lokala menar pej gruppen, men också från
stora grupper till mindre sammanhang, från hissnande äventyr
till upplevelser med en praktisk nytta.
– Vi ser också att konsumtionen går mot att bli mer medveten
och att den nya lyxen är konsumtion som bygger på förnuft. Efter
covid 19 kommer kraven på hållbarhet tillbaka på den globala
agendan med dubbel kraft, avslutar Louise Byg Kongsholm på
pej gruppen i Danmark.

SNABBT ÖVERGÅENDE. Under den första tiden med covid 19 hamstrades det
både det ena och andra. Bland annat hygienprodukter och toapapper.
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Exempel på livsstilsförändringar i coronatider
• Från nytt hus till nytt kök
• Från jorden-runt till vintur i Alsace
• Från rundresor till stuga
• Från festivalliv till camping
• Från disco till hemmafester
• Från bageribakat bröd till hemmabakat
• Från snabba fashionköp till hemmastickat
Källa: www.pejgruppen.dk
TRENDANALYTIKER. Louise Byg
Kongsholm är ägare till det
skandinaviska trendinstitutet pej gruppen
i Danmark.

BOOMING. Pandemin har gjort att vi fått upp ögonen för e-handel för varor
vi tidigare inte varit så intresserade av att handla på nätet. Som matvaror
exempelvis.

www.gardochvilla.se
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Hela denna sida är en annons

Här på Kinnekulle producerar bina miljövänlig energi

LOKALPOLLINERAT. I samarbete med Thomas från Götene biodlarförening har Kinnekulle Energi etablerat två bisamhällen
i Husaby. – Pollineringen är en förutsättning för Kinnekulles energirika och magiska natur. Den som vi vill att även
nästkommande generationer ska få uppleva, säger Magnus Hidevik på Kinnekulle Energi.

”Lindarna
I Husaby på magiska Kinnekulle står Kinnekulle Energis två
yrka gör
k
y
b
sa
u
H
d
vi
bisamhällen, lite avskilt med drygt en meter mellan sig.
a
Den ena har en gul ingång, den andra en vit. Och tack vare honungen extr
det hittar de 140 000 bina hem till just sin kupa. Varje gång.
god”
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et berättar Magnus Hidevik
på Kinnekulle Energi, som
i samarbete med Götene
Biodlarförening etablerat
dessa två bisamhällen.
– Tambin pollinerar Kinnekulles växter
och bidrar till att berget blommar men
också till odling av den mat vi äter. Var
tredje tugga är faktiskt beroende av pollinering.
Att bina trivs i Husaby råder ingen tvekan
om.
– Den energirika morgonsolen gynnar
bin har jag lärt mig och egentligen är hela
Kinnekulle fyllt av energi på olika sätt.
Berget är magiskt med utsikten, de fantastiska solnedgångarna och de lummiga
munkängarna.
Och Magnus menar att Kinnekulle helt
enkelt är energi:
– Den unika naturen gör att många
människor söker sig till Kinnekulle för
att samla energi men också för att göra av
med energi. Berget är ju ett centrum för
vandring, löpning, cykling och skidåkning.
Men tillbaka till bina i Kinnekulle Energis
två kupor i Husaby.
– I varje kupa finns en drottning, drönare
- som alla är en han - och ett
		
helt gäng arbetsbin
		
bestående av enbart

honor. Drönarnas uppgift är att befrukta
drottningen. Sen dör de. Drottningens
uppgift är att föda arbetsbin och drönare.
Och arbetsbinas jobb är att arbeta.
Arbetsbina har fullt upp. De samlar nektar och pollen från växterna på Kinnekulle. Men de håller också rent i kupan och
matar ynglen. Plus att de bestämmer när
drottningen ska bytas ut.
– Helt sonika utser de gemensamt ett
livskraftigt yngel som de börjar mata med
drottninggelé. När ynglet är moget blir
det strid mellan den gamla och den nya
drottningen. Den starkaste vinner och
den svagaste dör.
Kinnekulle Energis bisamhällen bidrar till
pollineringen på Kinnekulle och sådana
satsningar behövs göras på många platser.
En tredjedel av Sveriges bin är hotade och
det har flera orsaker.
– Allvarliga sjukdomar kan snabbt slå ut
biodlarens samtliga samhällen. Men också
giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar slår hårt mot bin.
För Kinnekulle Energi betyder miljön väldigt mycket och företaget bidrar på olika
sätt till en hållbar framtid.
– Den el vi levererar kommer enbart från
vind och vatten och i allt vi
gör är målet att driva på en
hållbar utveckling.
För Kinnekulle

BISYSSLA.
Honung från
Kinnekulle Energi.

HJÄRTEFRÅGA. Ungdomsidrotten i Götene kommun ligger oss varmt om hjärtat, säger Magnus
Hidevik på Kinnekulle Energi.

Energi innebär hållbar utveckling också
ett ansvarstagande för hur människor
mår.
– Barn- och ungdomsidrotten ligger
oss varmt om hjärtat. Kinnekulle Energi
sponsrar därför lokala föreningar i Götene
kommun som gynnar en aktiv vardag för
unga människor. En bra psykisk miljö
innefattar att röra på sig. Så att kroppen
fylls på med energi, avslutar Magnus
Hidevik på Kinnekulle Energi.

Kinnekulle Energi

Järnvägsgatan 29, Götene.
Telefon: 0511-34 55 00
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Förfina din
sommarträdgård i höst
Hösten är fullbordandets tid. Det är precis just nu du ska färdigställa din trädgård. Lägga en sista touch på din
redan fina gröna oas och se till att varje säsong i trädgården har sin speciella skönhet.

F

text Marie Pallhed

undera över hur du tänker att din trädgård ska se
ut nästa år? Om det är något du vill ändra och vilka
växter som behöver rensas ur, säger Marco Åkeson
trädgårdsmästare.
Han fortsätter:
– Ta en tur till din trädgårdsbutik även på hösten när du kan
se hur många växter tar sig ut när de blommar i verkligheten.
Det är mycket lättare att välja rätt rabatt nu jämfört med på
försommaren när du endast på bild kan se hur växterna ser ut vid
blomning.
Höstsäsongen i trädgården behöver inte betyda en trädgård i
dvala. Tvärtom kan årstiden vara lika fin som under de varmare
månaderna tycker Marco. Om man tänker till en aning vill säga.
– För att höstträdgården ska vara fin planterar du växter som
tar över när andra perenner börjar dra sig tillbaka, säger Marco.
Växter som höstflox, höstanemon, nepetor, nävor, astilbe och
höstöga lyfter alla en hösttrött trädgård. Men också bladväxter
skapar fina former och nyanser.
Prydnadsgräs och funkia är sådana exempel, liksom alunrot –

årets perenn för ett antal år sedan - och som numera finns i ett
50-tal sorter på marknaden.
Passa också på att plantera dela och flytta växter nu när plantorna ännu inte gått in i sin vintervila. På hösten stannar fukten
kvar i jorden vilket gör att växterna har möjlighet att rota sig bra
ända fram tills tjälen gör entré.
– Det går att plantera allt, fruktträd, perenner, bärbuskar, rosor,
klematis, lökar – ja det mesta ganska sent på säsongen. En mild
höst planterade jag en trädgård under Luciaveckan, men allt
beror på temperaturen förstås säger Marco och fortsätter:
– När man planterar är det viktigt att använda rätt gödsel –
PK-gödsel som inte innehåller någon kväve, säger Marco. Annan
näring ökar växternas tillväxt vilket gör att de inte går in i sin
invintringsprocess. Följden blir att de fryser och dör.
Passa också på att dela perenner som blivit för stora och placera
dem på nytt ställe. Och man kan vara ganska tuff.
– En vass spade är det redskap du behöver. Sen är det bara att
klyva. En stor pionrot kan dock behövas tas upp och kanske
skakas av en aning innan den klyvs.

Så här planterar du lökväxter
• I rabatten: Plantera lökväxterna i
grupper på minst 5-7 lökar.
• Kombinera gärna olika lökväxter
som krokus, vintergäck, narcisser,
och tulpaner för extra lång blom
ningstid. Numera finns också färdiga
blandningar av lökar med olika
blomningstid att köpa i trädgårds
butikerna.
• Väljer du tulpaner så kolla blom
ningstiden. Det finns tidiga, mellantidiga och sena varianter.
• Perenner och lökväxter gör sig bra
i samma rabatt. Lökarna ger en fin

blomning tidigt på våren och lite
längre fram döljer perennabladen
lökväxternas vissnande blad.
• Använd lökplanteringskorgar om du
vill ta bort lökarna efter blomningen.
Förvara sen på undanskymd plats,
exempelvis under en buske och låt
bladen vissna ner.
• Gödsla med benmjöl när du planterar lökarna. Gräv bort jord, pudra med
gödsel i botten, plantera. Använd
också benmjöl på våren när blomning
en är över för att ge lökarna extra
näring.

Dags för vitlök!
Så mycket godare och väldigt enkelt. Det blir en ny lök för varje klyfta.
Vitlök köper du i trädgårdsbutiken. Använd alltså inte den du köper i livsmedelsaffären. Placeras gärna i perennarabatten. Klyftorna placeras ca 5 cm ner i jorden.
Skörd nästa höst. Mums.

Höstfägring i kruka
När sommarblommorna gjort sitt är det dags för fägring som står emot kyla.

Några exempel:

• Ljung, gärna Garden Girls som är en knoppblommande variant med
en blomningsperiod som sträcker sig över hela hösten.
• Bollkryss eller vanlig krysantemum vilka klarar lite lätt frost
• Silverek, silvergirlang och njurvinda - alla mycket dekorativa
• Murgröna – ett säkert kort
• Prydnadskål, dekorativa och tåliga, snön borstas bara bort
• Taklök och små barrväxter
Tänk på:
• Använd en frosttålig kruka, inte en
vanlig lerkruka. Hårt bränd stengodskruka fungerar liksom trätunnor, plåtoch zinkkrukor.
• Sommarblommornas jord fungerar
fortfarande. Fyll på med ny där jord
saknas och blanda i lecakulor så
dräneringen funkar.

Tips!

När du ska köpa fruktträd har stammen betydelse.
Många gånger är en inympad svagväxande grundstam
att föredra: ”Trädet blir inte stå stort, man når frukterna
utan skylift, trädet blir en zon härdigare och frukten
mognar tidigare.”
16
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”Gräv om
trädgårdsland
et och
ta hjälp av fro
sten att
finfördela lera
n
till lättarbetad
jord i vår.”
TRÄDGÅRDSFOKUS. Planera och plantera nu.
Hösten är den bästa planteringssäsongen.
<<<

Foto Minna Mercke Blomsterfrämjandet

HÖSTFIN. Garden Girls den knoppblommande vackra
ljungen blommar hela hösten. >>>

BLOMSTERHÖST. Satsa på höstfina perenner i
krukorna när sommarväxterna gjort sitt. Några
exempel kan vara: Alunrot, Syrénhortensia och
Nävan Ballerina.
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KÖP ETT FÅ ETT, KÖP TVÅ FÅ TVÅ, KÖP TRE FÅ TRE, KÖP FYRA FÅ FYRA, KÖP FEM FÅ FEM.....

NU ÖPPNARNSVTERI &I DÖTIRRBARR! O
ERBJUDANDE PÅ FÖ

KÖP ETT FÅ ETT, KÖP TVÅ FÅ TVÅ, KÖP TRE FÅ TRE, KÖP FYRA FÅ FYRA, KÖP FEM FÅ FEM.....

LÖRDAG

Din lokala elinstallatör
Vi säljer, kopplar in och har allt
ni behöver för ert SPABAD

• Utsällning i Lundsbrunn
• Alla typer av elarbeten stort som smått
• Vi finns givetvis på facebook & instagram
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LBN Elektriska
Benny Johansson
0511-57090
Per Korsell
0709-129898
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DEN
INVIGNING MED OEMOTSTÅNDLIGA ERBJUDAN
VÄLKOMNA TILL JÄRNVÄGSGATAN 6 I TIBRO
DEN 3:e OKTOBER kl 10:00 - 14:00

3

OKTOBER

KÖP ETT FÅ ETT, KÖP TVÅ FÅ TVÅ, KÖP TRE FÅ TRE,
KÖP FYRA FÅ FYRA, KÖP FEM FÅ FEM...
*Erbjudandet gäller på samtliga anläggningar i Skaraborg vid direktleverans samt under 28:e September 16:e Oktober 2020 på Tanum fönster samt Bor dörrar lagersortiment och beställningssortiment.
Frakt tillkommer. Köp valfritt antal dörrar eller fönster och få lika många av de billigaste på köpet.

Tel. 0500-471100
BORGUNDA - SKÖVDE - TIDAHOLM - FALKÖPING - LIDKÖPING - MARIESTAD - TIBRO • INFO@BORGUNDA.SE • WWW.BORGUNDA.SE

www.gardochvilla.se
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Foto Madam Stoltz

70-TALET. De bruna nyansernas fina effekt
i säsongstrenderna med mjuka former
och material som känns.

Foto Hübsch

ligt i den kallare säsongens trender. De utgör krispigt vitt, ljusgrått, isbergsgrönt och
aningen mörkare grå nyanser med en bas i
antracitgrått. Accentfärgen är midnattsblå
- årets färg 2020 enligt Pantone. Träslagen
är ljusa och varje möbel har sin funktion
för att inte skapa stress av för mycket saker. Mattlack på ytorna och sammet, glas,
emalj och tenn i materialen.
Och som alltid – också en färgsprakande
trend – Dreamscape - är tydlig i analysen,
vilken också kommer att influera butikerna framöver. Denna influens har mer sitt
ursprung i 80-talets nyanser än i 70-talets med glada färginslag som citrongult,
smutsrosa, orange rött och mättat ljusblått.
Alla använda på samma gång som i en
regnbåge eller också mer sparsamt två och
två, ton i ton. Mycket visuellt godis för alla
miljöer alltså, en riktig energikick.
Ytmaterialen är i stort desamma som i
övriga trender med läder, sammet, glas och
emalj exempelvis men här finns också en
förkärlek för recyclade material såväl från
pappers- och träindustrin som från glas-,
plast- och läderindustrin.
Dofter är betydelsefulla inte minst rökelse
och också här är den andliga sidan av oss
betydelse samtidigt som fokus också ligger
på individen och dess självsäkerhet.

er
Låga omkostnad
tsmöjliggör kvalite
pris.
varor till lägsta
et.
Senaste bågmod
Marknadens
bästa glas.

KRISPIGT. Vackra naturnära nyanser som påminner
om en dimmig färd på sjön.

• Nya bågar från

Ray Ban, även solglasögon
• Stort lager av Vintagebågar
• Vi byter batteri och
reparerar klockor
tidsbokning=

Varnhem (mot Broddetorp)
Hembesök vid behov.

Öppet

tisdag – fredag 9.00–18.00
eller enligt önskemål.

Reserverad butik enbart till dig och ditt sällskap. Gratis.

Ring 0511-606 99

Vi finns på

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

Vi har golvläggare och är
certifierade för badrum

Din vvs leverantör i Mariestad

Tibro Färgekonomi AB
Telefon 0504 - 102 58

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

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

Kontakta oss när det gäller
solenergi, kaminer, pannor
och brännare mm.

ACCENT. Den lila nyansen blir ett lyft i en brunmurrig miljö.

vi kan mureri och trä inom bygg men
är specialister på takstolar
Fredrik Valkvist, mobil 070-680 50 90

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

Vi bygger din drömpool!
Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13

ENERGI
ENERGAB
I
Tel 0511- 29344 www.agronola.se

Foto Ikea

et menar Lotta Ahlvar projektledare på Formex som
tillsammans med sina medarbetare skissat på tre huvudteman i inredningstrenderna i
höst och vinter: New Now, Translucent och
Dreamscape.
New Now sneglar mot på 70-talets
svulstiga former med möbler i tyger som
manchester. Man ska med händerna kunna
känna materialet tydligt och bli helt klar
över att detta inte går att skapa digitalt,
menar Lotta Ahlvar.
Och precis som på 70-talet har kristaller
sin plats. Det ger signaler om att uppskatta
livet på nytt och föra in ny energi hemma.
Här i inredningssammanhang främst i lampor eller designföremål. Vidare finns ett
fokus på det som har med det sjätte sinnet
att göra. Som tarot, astrologi, shamanism
och yoga.
Färgmässigt kommer brunt. I olika
variationer, ja till och med terracotta som
tillsammans med brunt blir en basnyans
i inredningen. Lägg därtill ockragult eller
jordgult eller lejongult – kärt barn har
många namn - som är en tydlig trend denna
höst. Gult som ger värme och energi till
hemmet och som gynnar glädjen. Plus
syrénlila, den något andliga tonen. Träslagen är ofta mörka och andra för trenden
intressanta material är rotting, läder, glas
och keramik. Och maten får gärna vara
grön liksom de stora växterna.
En mottrend till den murriga finns förstås
– Translucent - och den ger ett färgspektrum som nästan poetiskt påminner om
dimma på sjön. Riktningen är osäker men
vi rör oss ändå. Speglar finns med i trenden, glas likaså och hantverket är viktigt.
En trend som börjat för flera år sedan men
som växer sig allt starkare. Möjligen har
den ett samband med den lokala trend som
också växer i omfång. När riktningen i livet
svajar läggs mer fokus på närområdet.
Textilierna är transparanta och färgerna
ljusa med en organisk touch vilket är ovan20

NATURMATERIAL. Torkade växter tar plats hemma
igen. Vid sidan av de gröna.

text Marie Pallhed

Foto Housedoctor

D

UPPDUKAT. Rustika material och varma bruna
nyanser också på det dukade bordet.

TERRACOTTA. Brunt och brända bruna toner fortsätter som bas också på väggarna.

Foto Ferm Living

Världen har bromsat in, och vi anpassar oss till ¨det nya normala¨ - the New
Now - som anger riktningen på inredningstrenderna i butikerna framöver.
Vi kommer att få se en hel del influenser från 70-talet men också lite
inspiration från 80-talets färgskala och målade trämöbler.

Foto Boråstapeter

Moder Jord skakar om
och påverkar inredningstrenderna i butikerna

Foto Madam Stoltz
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LEKFULLT. Färgglatt och 80-talsinspirerat i nyanserna. En färgboost året runt.
<< KERAMIK. Både matt och glaserad keramik finns
i trenderna framöver.

Trädgårdsdesign
Trädgårdsskötsel
0762766550

www.midskog.se

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

www.gardochvilla.se
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sLÄTTe -eKeDÀLs sOLsKYDD
TÖReBODA - MARIesTAD

687/st

(550 kr exkl. moms)

HUR KOMMER DU ATT
VINTERTÄCKA POOLEN?
Borgas poolplåt är ett bra alternativ för att få både ett
säkert och effektivt skydd över poolen på vintern
och som även klarar mycket snölast.
Plåtstorlek: 930 mm x 5000 mm

Nu har vi kampanj på vår mest
populära plåtprofil för tak!
EKONOMI
• Svart, Mellan-, Tegel- och Mörkröd

0501 400 22

www.slatteekedalssolskydd.se

MÖT hÖsTen MeD
nYTT sOLsKYDD

Vi skapar
bättre villkor för
villaägandet!
NY

MARKIseR, sCReen, PeRsIenneR
RULL-, LAMeLL-, PLIssÉ/DUeTTGARDIneR
ALLTID FRIA heMBesÖK
ALLTID OFFeRT DIReKT

7862/m

2

(62,90 exkl. moms)

• P30, 0,5 mm
• 30-års garanti
Läs mer om kampanjerna,
övriga plåtprofiler och tillbehör
till ditt hus eller ekonomibyggnad
på vår hemsida www.borga.se.

Tel. 0511-34 77 11 | www.borga.se
Kampanjen på Poolplåt gäller t.o.m.lagret är slut och Ekonomi-plåt t.o.m. 1 nov.

slätte ekedals solskydd
stockholmsvägen 45
542 33 Mariestad

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

Hyr
släpkärra
gratis!

STATIONSVÄRD
I LIDKÖPING

Colorama
Lindhagsgatan 1

Lions hjälper. Vi hjälper till
vid katastrofer.

Varmt
välkommen!
Boka kärra
online
här!

info@slatteekedalssolskydd.se

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage

september 2020

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Lions Sverige

Sveriges Lions Hjälpfond

Pg 90 1948-0
www.lions.se

Hög tid att tänka
vinterdäck!
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
• AC-service

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt
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www.stjarnfonster.se

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se

www.gardochvilla.se

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

www.gardochvilla.se
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Spara vardagstid
med godaste plåtmaten
Plåtmatskonceptet är enkelt. Och snabbt. I med en massa saker på en ugnsplåt. Rosta i ugnen.
Smaksätt och toppa. Här några av Julia Tuvessons goda rätter från boken Plåtmat – grönt i en långpanna.
text Marie Pallhed | FOTO Julia Tuvesson

Enkel tomatsoppa
4 portioner. Tid 40 minuter. Ugn 175°.
1 kg tomater, valfria storlekar och sorter
3 vitlöksklyftor
3 msk olivolja
1 grönsaksbuljongtärning
1 dl grädde
3–5 dl vatten
1 tsk vitvinsvinäger
ev 1 krm chiliflakes
salt och svartpeppar

Topping
Dela tomater eller skär i klyftor. Lägg
på klädd plåt tillsammans med vitlök
och olivoljan. Rosta i ca 30 min utan att
tomaterna tagit färg. Mixa slät. Tillsätt
buljong och grädde. Späd med lite
vatten till valfri konsistens. Koka upp och
smaka av med salt, peppar, vinäger och
eventuellt lite chiliflakes. Servera med
krispiga, rostade tillbehör.

september 2020

Halloumipytt
4 portioner. Tid 30 minuter. Ugn 225°.
800 g–1 kg potatis
3 morötter
1 litet blomkålshuvud
olivolja
salt och svartpeppar
50 g smör, rumsvarmt
35 g valfria frysta örter, t ex herbes de
Provence, dill, persilja eller basilika
1 paket halloumi à 200 g, i bitar
1–2 dl grovhackad persilja
1 påse babyspenat à 70 g
1 citron, i klyftor

Dela potatis, morot och blomkål i
munsbitar. Placera på en klädd plåt.
Inte nödvändigt att skala, men skölj
ordentligt. Ringla över olja, salta och
peppra.
Rosta i mitten av ugnen ca 15 min.
Ta ut plåten. Blanda smör och örter.
Lägg över grönsakerna. Rosta gyllene i
5–10 min. Stek halloumibitarna i olivolja.
Ta ut plåten, strö över persiljan och halloumin. Servera med spenat, citron och
en kall sås.
PYTTPLÅT. Höstiga rotsaker med stekt halloumi i
pytten från ugnen.

Tacoplåt
4 portioner. Tid 40 minuter. Ugn 225°.
2–3 medelstora sötpotatisar
2 förpackningar kokta svarta bönor à
400 g, sköljda och avrunna
70 g naturella cashewnötter (ca 2 dl),
grovhackade
1 msk malen spiskummin
2 tsk vitlökspulver
2 tsk rökt paprikapulver
2 tsk milt paprikapulver
2 msk sambal oelek
3 msk sesamfrön
3 msk rapsolja
1 lime, saft
salt och svartpeppar
2 dl grovhackad koriander

3 salladslökar, grovhackade
sriracha
lime, i klyftor
guacamole eller gräddfil
små tortillabröd eller hårda tacoskal

Skala och skär sötpotatisen i mindre bitar. Lägg potatis, bönor och nötter på en
klädd plåt. Blanda marinaden, häll över.
Rosta i mitten av ugnen tills sötpotatisen
har blivit mjuk, 20–30 minuter. Rör om
ibland. Toppa tillbehören. Servera med
varma tortillabröd eller hårda tacoskal.

TACOSMAKER. Plåt med rökig sötpotatis, svarta
bönor och cashewnötter.

Topping som ger plåtsoppor smak och karaktär
Experimentera med toppingar.
Allt blir gott på en rostad plåtsoppa
NÖTTER OCH FRÖN
(ROSTADE ELLER NATURELLA)
• svarta och vita sesamfrön, pumpakärnor, solroskärnor
• hasselnötter, cashewnötter,
pistagenötter, pinjenötter, mandlar,
valnötter
SMAKSATTA OLJOR
• smaksatta oljor från olika inläggning
ar, t ex marinerad vitlök eller soltorkad
tomat
• tryffelolja
• smakrik olivolja
• smaksatta oljor på flaska, t ex ramslöks
olja, rökt olivolja, citronolja, örtolja
SÅSER OCH RÖROR
• pesto
• överblivna röror, t ex fetaostkräm eller
grön tahinisås
UGNSROSTA. Mer smak och bra för att ta tillvara grönsaker som mjuknat.
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www.gardochvilla.se

• crème fraiche, gräddfil, naturell fet
yoghurt
RESTER
• krutonger av överblivet surdegsbröd
eller rågbröd
• rostad potatis
• överblivet ris, quinoa, matvete, bulgur
• rostat potatisskal
OST
• smulad fetaost eller chèvre
• riven ost, t ex parmesan eller prästost
• mozzarella eller burrata
• halloumikrutonger
• yoghurtbollar
ÖVRIGT
• marinerade grönsaker, t ex paprika,
kronärtskockor, soltorkade tomater
• granatäppelkärnor, färska tomater,
gurka i bitar
www.gardochvilla.se

• rostade kokta bönor, t ex kikärtor och
svarta bönor
• marinerade kokta bönor
• rostade eller grovhackade oliver
• färska örter, t ex koriander, dill, mynta
eller basilika

RESTER. Ta vara på slattar som har blivit över från
tidigare måltider.
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KAMPANJ

MÖBELDAGARNA 2020

september 2020

september 2020

3-4 oktober

LÖRDAG 10-16 & SÖNDAG 10-16
Representanter på plats

ÖRRAR,
FÖNSTER, FÖNSTERDRTIER
SKJUTDÖRRSPA

UPP TILL

33 %

HÖSTNYHETER FRÅN ROWICO I BUTIKEN!

20%
1-4 fönster - 25%
5-9 fönster - 30%
10 eller fler - 33%

FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR
& SKJUTPARTIER
Erbjudandet gäller ej Lingbo från SP Fönster samt Elitfönster Harmoni och Fria former.
Rabatten är beroende på antal fönster, fönsterdörrar och beräknas på ordinarie pris.

15%

RABATT PÅ ALLT FRÅN SWEDESE

Välkommen till Rixners Möbler i Tibro.
Här
du allaDITT
möbler
duHOS
behöver
till ditt
15%hittar
MÖBLERA
HEM
OSS
10% leverantörer. 15%
hem
från
välkända
INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR
RABATT PÅ FÅTÖLJER FRÅN HJORT KNUDSEN

www.gardochvilla.se

RABATT PÅ MÖBLER
FRÅN STOLAB

VI BYTER UTSTÄLLNING!

Kampanjerbjudandena gäller 10/9–28/9 2020.

Hörnebovägen 10
0504-125 30
info@xlbyggtibro.se
26

RABATT PÅ EKENS SÄNGAR

RABATT PÅ STRING HYLLSYSTEM

SP FÖNSTER, TRARYD, ELITFÖNSTER, NORDAN, WESTCOAST WINDOWS

2% i bonus när du handlar
med XL-BYGG kortet hos oss.

25%

RABATT PÅ
NORDIC FURNITURE

Räntefri avbetalning med möbelkortet!
Följ oss också på

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

UPP TILL 50% RABATT.
FÖRST TILL KVARN.

20%
www.gardochvilla.se

RABATT PÅ VENUS STÄLLBAR SÄNG
FRÅN KINNABÄDDEN
27
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Nu är 70-talet på ingång

BORTGLÖMT. Martin Toresson
fiskade fram en Bumling ur sina gömmor
på Tibro museum.
– Vi har faktiskt nästan inget 70-tal här,
utöver möbelkatalogerna, berättar han.
70-talet är lite det glömda årtiondet i
möbelsammanhang.

Nästa retrotrend på ingång är 70-talet. Den märks mest i storstäderna ännu så länge,
så utanför dem går det fortfarande att prisfynda på auktioner och loppisar.

70

text och foto Ulf C Nilsson

-talet var den svenska masstillverkningens
gyllene era, så möbelmässigt är mycket från
den epoken enkelt fanér och spånskivor.
Därmed lär de heller aldrig nå någon
vidare retro-status. Men designmöbler och tidstypiska inredningsdetaljer börjar
möta en allt starkare efterfrågan.
I möbelcentrumet Tibro hände mycket under
70-talet då produktionen började skalas upp.
– Det vanliga innan var mindre företag, det fanns
150 stycken med 10 - 20 anställda på 60-talet,
innan massproduktionen drog igång med Harald
Ulfenborgs Ulferts i täten. Som mest fanns 1 100
anställda där och möbelserierna spottades ut i
tusental varje dag.
En stor andel gick på export, berättar Martin
Toresson som är antikvarie på Tibro museum.
Harald Ulfenborg var framsynt och redan vid energikrisen 1973 anade han att det här skulle bli en kort
epok för svenskt vidkommande och avvecklade och
sålde efter några år hela verksamheten till Ekornes
som drev det hela i ytterligare några år innan det
lades ned. Liksom många andra av Tibros möbelföretag. Konkurrensen från lågprisländerna blev allt svårare.
Idag återstår här mest tekniskt avancerade leverantörer av
specialinredningar till offentliga miljöer.
IKEA var förstås också en stor aktör som inredde Sverige.
Det statliga bosättningslån som infördes 1976 eldade på
handlandet. Soffa och en murrigt brun bokhylla - där det
sällan hamnade några större mängder böcker - var ”standard”.
Sådana hyllor finns det en uppsjö av idag, och frågan är om ens
70-talstrenden kan få fart på dem.
Lampor är en annan femma. Martin Torsson letar fram en
dammig klassiker ur museets magra 70-talssamling - en Bumling

GENERÖSA. Plyschsoffor var stort på 70-talet och på sitt kontor på Tibro museum
har Martin ett exemplar från Ulferts möbelfabrik som fortfarande används.
Klassikern lavalampan har dock kroknat en aning med åren.

från Ateljé Lyktan. Den tillverkas än idag och har numera en
prislapp på 8-10 000 kr som ny i butik.
För den som kollar Blocket på nätet finns en uppsjö av typiska
70-talsprylar. IKEA-stolen ”Skopan” till exempel - från 40 till
500 kr.
Vill man gå ”all in” så är det grälla och storblommiga tapeter
plus furusoffor med tyger i randigt orange och brunt som gäller.
Plysch var också poppis. Eller skinnsoffa förstås, det var stort
då. Förutom brunt och orange så var gult och knallgrönt färgerna
som gällde i kombination med ilsket röda eller vita inrednings
detaljer, gärna i plast.
På matbordet hamnade ofta rätter som Flygande Jakob, falu
korv i ugn, mandelfisk, chili con carne, nasi goreng, kassler med
burkananas och så förstås ostfondue vid lite festligare tillfällen.
Av 70-talets trendmat är det egentligen bara uppfinningen
smörgåstårta som överlevt epokskiftet.
KLASSIKER. Med lite letande kunde Martin Toresson dra fram
en klassisk 70-tals designmöbel från Wards ateljéer i Tibro.

DESIGNKLASSIKER. Dagens Bumling ser likadan ut som då den kom.
Fyndchans på loppis eftersom en nytillverkad kostar åtskilliga tusenlappar!

UR KATALOGEN. Orange-randigt är en tydlig signalfärg som indikerar 70-tal.
Den här interiören ur Ulferts katalog är ett typexempel.

BLOMMIGT. Skulle det vara blommor så
skulle det vara rejält på 70-talet.
Som den här soffgruppen
Gloria till exempel.
FURUSNYGGT. Zäll var en tillverkare som satsade på furu i sina möbelgrupper.
Det gick bra - tills staten gick in med bidrag för att skapa nya arbetstillfällen
inom furumöbeltillverkning i Norrland.

OBLIGATORISKT. Mörka och biffiga bokhyllor skulle det vara
- även om man inte hade speciellt mycket böcker.

BEKVÄM? Denna tidstypiskt jeansblå fåtölj är smart funktionell.
Går att fälla ut så att den blir som en schäslong fast på golvet.
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Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift
Persienner, rullgardiner, markiser, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

Vi har butiker och montörer i:

Gård &Villa

Behöver du ett
extra rum?

Bestä
ditt ny ll
a
före 3 kök
0 nov
så Bju
der vi
på
monte
ringen
(Vär
de c:a 20.0

00:-)
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ditt självklara
köksval!

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/bad!

Falköping

Sankt Olofsgatan 39
Tel: 0515-152 33
E-post: falkoping@solskyddsteknik.se

Vi har alla hantverkare du behöver!
www.mobalpakökskövde.se

Trollhättan

Erikssons snickEri Skövdevägen 44, Skultorp, Lasse 0705-62 56 40

Ladugårdsvägen 23
Tel: 0520-133 91
E-post: trollhattan@solskyddsteknik.se

Vara

Vill du inte
spika i golv och tak?

Torggatan 15
Tel: 0512 – 107 88
E-post: vara@solskyddsteknik.se

Lidköping

• Snabb montering!
• Patenterad lösning!
• Snabb leverans!

Tallhagsgatan 6B
Tel: 0510 – 500 57
E-post: lidkoping@hogbergsmarkis.se

TM
Innervägg

Läs mer och beställ:
www.tibromobelindustri.com

Fabriksgatan 7, Tibro
Tel: 0504-150 50

www.solskyddsteknik.se

NORDIC SPIRIT HARMONY DARK/BASE GRÖN

vi Har
alla däckmärken!
Elegant design. Nya idéer och möjligheter. Det är drivkraften hos HTH. Just nu kan du kolla in den
stiliga nyheten NORDIC SPIRIT DARK. Ett sofistikerat kök där det mörka naturmaterialet skapar en
perfekt bakgrund för element av mässing och ljusare nyanser som får träda fram.
Förverkliga din köksdröm på hth.se och boka ett inspirationsmöte eller besök din lokala HTH-butik.

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

Dags
för vinterDäck

Vi hAr proDukTer
och TjänSTer
Som pASSAr AllA
plånBöcker!

Däck & Fälg i Skövde AB
Hasslumsvägen 14, 541 45 Skövde
Telefon 0500-41 44 00
E-post stefan.otter@hotmail.com

www.dack-falg.se | Hasslumsvägen 14, mittemot gamla Olssons åkeri
www.gardochvilla.se
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HÖSTKAMPANJ
4 SEPTEMBER - 1 NOVEMBER

kampanjpriser
på v-serien från viskan spa

Svensktillverkade Spabad för det nordiska klimatet

Köp
kök
ditt nya ss!
hos o

Gratis

köksplanering

BOKA NU!

Köp
ditt nya kök
hos oss!

25%
RABATT
PÅ EKENS SÄNGAR

HÖSTNYHETER FRÅN
ROWICO I BUTIKEN

KAPLANSG. 32 MARIESJÖ SKÖVDE
Tel. 0500-41 19 00
WWW.A-MOBLER.SE

INREDNINGSHUSET

ÖPPETTIDER:

Vardagar 10-18 | Lördag 10-14 | Söndag 12-16

