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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.
Redaktör
Marie Pallhed
marie@gardochvilla.se

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

För ett år sedan skrev jag om påsken och 
att den liknade andra påskar mer än den 
skilde ut sig. Att världen verkade dela på 
sig. Ett gäng stod still, ett gäng körde på. 
Några trodde allt skulle bli som förut och 
några trodde inget skulle bli som det varit. 
Det pratades om det gamla normala och det 
nya normala.
 Efter ett år i vakuum börjar jag så smått 
fundera på vad som är normalt. Om det är 
det som vi förväntar oss. I så fall är det ex-
empelvis normalt att på fredagar kl. 18.00 
är det live med Haaks, eller online menar 
jag. Det är normalt att vi träffas i digitala 
möten. Det är normalt att vi sitter hemma 
och jobbar, trots att rekommendationerna 
gäller för att minska trängsel i kollektiv-
trafik och på arbetsplatser. Det är normalt 
att det spelas fotboll för tomma läktare och 
när vi ser publik i VM-kvalet reagerar i 
alla fall jag. Det är normalt att vi träffar 
människor som döljer sina ansikten, något 
som i det gamla normala var helt onormalt.

Framtiden skapar vi nu
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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

Anita Johansson: 073-3102520
anita@gardochvilla.se

Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam
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 Det har skett en förskjutning av det nor-
mala. Det nya normala är nu. Fler och fler 
anpassar sig och väljer det normala som 
passar den själv. Man gör egna tolkningar 
och jag upplever att fler väljer utifrån vad 
som är bekvämt, tryggt, enkelt för en själv 
än det som minskar smittspridning.
 Inte ens regeringen verkar välja utifrån 
smittspridningen. Där känns det mer som 
utifrån handlingskraft. För mig känns det 
orimligt att det smittar mer på fiket på 
gallerian än i bilen på vägen dit.
 Den delade världen fortsätter. Några vill 
se mer handlingskraft, andra mindre. 
Tittar man på andra länder verkar pande-
min strunta i vilket. Den kör på ändå. 
Vilket som är rätt kommer antagligen 
aldrig gå att reda ut.
 Statistik är en sak men de personliga tra-
gedierna är något annat. Pandemin skördar 
liv, jobb, livsverk, tillit, framtidstro, hopp. 
Listan kan göras lång. När vi tittar bakåt 
verkar det ändå som vi klarar det bättre 

än förväntat. Samhället står pall.
 För ett år sedan började vi prata om det 
nya normala. Nu är det dags att börja prata 
om framtiden. Den tid vi aldrig upplevt. 
Den tid vi väljer att skapa. Att vi fokuserar 
mer framåt än bakåt. Att vi likt studenterna 
sjunger "och den ljusnande framtid är vår".

Sex av tio planerar att under våren rensa ut de saker som inte längre 
används i hemmet. Så mycket som en tredjedel av alla prylar i hemmet 
ligger bara och samlar damm, enligt en ny undersökning Blocket gjort 
i samarbete med Kantar Sifo.

16 
000 kronor. Så högt 
uppskattar svenskarna 
att värdet av de oanvän-
da prylarna i hemmet 
är. Allra högst värde 

verkar finnas i förrådet - där det uppskat-
tas finnas ungefär 6 700 kronor i värde av 
saker som bara står och samlar damm. 
Därefter kommer vardagsrummet med 
3 600 kronor, och garderoben, med 
3 200 kronor. Allra högst värde tycks 
män i åldern 45-59 år ha, de uppger att det 
finns prylar till ett värde av ungefär 10 200 
kronor – bara i förrådet/garaget.
– Vi har sett en ökad aktivitet på Blocket 
under pandemin. Det verkar som att fler 
passar på att rensa ut och sälja av saker 
kontinuerligt när vi tvingas spendera mer 
tid i hemmet. Att rensa bland de saker som 
inte används är ett bra sätt att både tjäna 

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Så mycket kan du tjäna 
på att vårrensa hemma

MOTIVERA DIG. Ett tips kan vara att kolla upp vad dina oanvända saker kan 
vara värda. Bestäm dig för att börja med de stora sakerna, som kanske är 
värda lite mer pengar. På så sätt får du motivation att fortsätta.
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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

VARJE VÅR. – Vi samlar på oss grejer och oftast bemödar vi oss bara att rensa 
i förråd och lådor när det är dags att flytta. För att det inte ska bli ett över-
mäktigt projekt när det väl är dags kan det vara en bra idé att rensa ut ett 
utrymme i taget kontinuerligt, säger Matilda Adelborg på Blocket.

pengar och samtidigt få det lite trevligare 
hemma. Om det känns övermäktigt att 
rensa ut allt på en gång kan det vara en 
bra idé att ta en yta i taget, säger Matilda 
Adelborg, presskommunikatör på Blocket.
 Att rensa ut i hemmet beräknas ta cirka 
23 timmar. Det blir en timpenning på 
nästan 700 kronor. Den uppskattade 
tiden ökar i takt med åldern. De som är i 
åldersgruppen 18-29 år uppskattar att ut-
rensningen tar 15 timmar, medan de äldsta 
(60-79 år) uppger att det tar 34 timmar.
 Det är stora skillnader mellan hur män 
och kvinnor uppskattar värdet av de oan-
vända sakerna i hemmet. Män uppskattar 
att deras saker som inte används har ett 
värde av 20 000 kronor, vilket är dubbelt 
så högt som vad kvinnor uppskattar – 
10 000 kronor. Några skillnader per rum: 
Sovrum: Män cirka 2 000 kronor, kvinnor 

cirka 1 400 kronor. Vardagsrum: Män cirka 
4 200 kronor, kvinnor cirka 2 900 kronor. 
Barnrum: Män cirka 3 100 kronor, kvinnor 
cirka 1 600 kronor. Förråd/garage: Män 
cirka 7 900 kronor, kvinnor: cirka 5 300 
kronor.

Källa Blocket
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Uppskattat värde på 
oanvända prylar:
• Kök: cirka 2 200 kronor

• Garderob: cirka 3 200 kronor

• Förråd/garage: cirka 6 700 kronor

• Sovrum: cirka 1 700 kronor

• Vardagsrum: cirka 3 600 kronor

• Barnrum: cirka 2 400 kronor



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

 

Dax för 
altanen meD 

Jotun terass-
lasyr

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

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

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Dax 
för altanen 
meD Jotun 

terasslasyr
eller . . .

. . . alcro 
uteplats 

vattenburen 
träolJa

Alcro UteplAts 
hAr mycket god 
förmågA Att 
trängA in i och 
förseglA träets 
porer

utomhusDagar
på colorama.
vi har allt Du 
behöver för 
att göra Din 
terass 
välkomnanDe

SOMMARTIDER
Så målar du om 

träfasaden till huset
Kom in och få

goda råd!

www.gardochvilla.se4
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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

NYHET!

www.bad-varme.se

When nature calls

Hjalmarssons Rör, Förrådsgatan 45
542 35 Mariestad   Tel.0501-716 60

42.995:- INSTALLERAT 
OCH KLART!

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 39 990:-
Frakt tillkommer. 

Läs mer på folkpool.se

Välkommen till 1200m² 
blomsterland 

Vårkänslor!
Planera och plantera ditt ”vårbruk”
Vi har tomater, chili, physalis mm.

Danielstorpsgatan 1, 532 37 Skara
Tel. 0511-643 22

www.skarablomsterland.com

Olivträ
d 

80 cm 

    249:- 

ÖPPEttidEr
mån-fre 9.30-19
lördag  9.30-15
söndag 10.30-15

Vårkänslor!
Planera och plantera ditt ”vårbruk”
Vi har tomater, chili, physalis mm.

BlåBärsBuskE 169:-
HassElfOrs 
JOrd 3 st 

  289:-
välJ valfritt r, P 

EllEr u-JOrd

Välkommen till 1200m² 
blomsterland 
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Golvet Heritage Ek Lime Stone från Tarkett har ett 
vackert naturligt utseende där kvistmärken och 
variationen hos träråvaran ger golvet en livfull 
karaktär. Det långa ekplanksgolvet är laserat 
i en ljus vacker nyans. 
Cirkapris 1 200 kr/kvm.

Naturnära vår 

Med GastroMax 
sortiment av torrförvaring får 

du ordning på råvaror och minskar 
spill, samtidigt som det blir lätt att hitta 

i skafferiet. Cirkapris från 60 till 95 kr

april 2021

Smart miljötänkande! Disksvampen från Andrée 
Jardin är tillverkad av trämassa och nötter. 
Lika skonsam mot disken som mot miljön.
Cirkapris 90 kr för två. Disk- och flask-
borstar från 130 kr.

Solcellsdriven bevattning. 
Det nya systemet AquaBloom från 
Gardena är både kran- och sladd-

löst. Det innehåller en pump för 
vattenbehållare, en kontrollenhet 

för att ange bevattningstider, 
slangar för droppbevattning 

samt en solcellspanel som 
håller igång systemet. 

Cirkapris 1 200 kr.

Nordic Kitchen pressokanna från Eva Solo är 
i rostfritt stål och har ett vackert handtag i ekträ. 
De dubbla väggarna ger termoseffekten som 
håller teet varmt en lång tid. 
Cirkapris 1 400 kr.

Med golvmönster i trä skapas en ombonad och 
varm känsla i badrumsmiljön. Golvet heter Oak 
Beige och är ett nytt mönster i Tarketts våtrums-
kollektion i vinyl som lanserades i januari.

Den klassiska termoskannan från Eva Solo har 
sedan den lanserades vunnit priser för både 
design och funktion. Matchas med vatten-
kokaren i samma design. Cirkapris 
termoskanna 800 kr, vattenkokare 
1 400 kr.

Harmoni skapas med vägg- och lackfärger som 
går i grått, svart och varmt beige. På bilden ser vi 
Beckers Mood Velvet Color väggfärg i Kokos 502 
och snickerifärg i kulören Vinternatt 507. 
Cirkapris 630 kr/3 liter

Dricksflaskan i robust och tåligt glas från 
Eva Solo är 100 % fri från BPA, ftalater 
och bly, samt avger inga kemiska ämnen 
och ingen smak. Cirkapris 400 kr

En sliten gammal köksö har fått ett nytt liv och 
fungerar att stå utomhus tack vare Alcro Bestå 
Fönsterfärg. Färgen är en vattenburen täckfärg 
som ger ett                  väderbeständigt skydd för trä 
utomhus                   och en mycket fin finish. Kulören 
heter                        Stjärnanis. Cirkapris 290 kr/1 liter.
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MARKISER, SCREEN, PERSIENNER 
RULL-, LAMELL-, PLISSÉ/DUETTGARDINER

ALLTID FRIA HEMBESÖK    
ALLTID OFFERT DIREKT

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

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

MÖT VÅREN MED 
NYTT SOLSKYDD

 
 

  

 
 

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

•   Vi kan serva och reparera din BMW (vi hanterar condition based service och mjukvara). 
     Välkommen in så läser vi nyckeln! 

•  Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen 

•  Däckhotell och däckservice

•  AC-service

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

Gård&Villa  Gård&Villa  april 2021april 2021
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BPE 18

BPD 18

BPD 18

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

KAMPANJ PÅ 
TAK- OCH VÄGGPLÅT  
Passa på! Kampanjpris på  
BPD 18 och BPE18 som är våra  
mest klassiska plåtprofiler!  
•  svart, mörkröd, tegelröd
•  P30, 0,5 mm
•  täckbredd 108 cm
•  snabb leverans 
•  valfria längder upp till 9 m.
•  30-års garanti
•  avhämtning i Skara eller  
    fraktas mot tillägg
•  ställkostnad tillkommer på 
    order under 100 m2

 (63,90 exkl. moms)
7990/m2 

Kampanj!

Dags för nya fönster till ditt hus eller ekonomibyggnad?
Kontakt oss gärna för prisförslag.

Jordskruv
Det snabba sättet för stabil förankring i jorden. 
 
De mindre jordskruvarna monterar du själv lätt ner i marken med ett svängjärn eller ett av våra  
monteringsset. Vid de längre modellerna eller större mängd jordskruv monteras de snabbt och  
smidigt med maskin. 
 
Kontakta din säljare på Borgunda för pris med montage.

JORDSKRUV  
NU SLIPPER DU 
GRÄVA FÖR PLINT



Mer livslängd för taket och fasaden, att 
det blir rent och snyggt får ni på köpet!

Pris fr.o.m 
5000:-

för normalvilla
170 kvm tak

Kostnadsfri offert1.

Förbehandling2.

Takbehandling3.

Städning4.

Taket är husets sköld mot vädrets makter. Det skyddar 
ditt hus från nederbörd år efter år. Därför är det av 
yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxter 
som mossa, alger och lav på taket påverkar inte bara 
takets utseende, utan även dess skick och värde. Med 
LA Takvård Komplett Service förlänger du enkelt takets 
livslängd och säkrar husets skick. 

Vi kommer hem till dig, ser över och mäter 
ditt tak. Offert lämnas direkt till dig på plats.

Mossa och grövre påväxt avlägsnas med 
en förbehandling. Vi skrapar bort mossan 
med hjälp av verktyg som är skonsamma 
mot taken, mossan blåser vi sedan ner 
med lövblås. Vi tömmer hängrännor och 
byter eventuellt trasiga takpannor.

För att nollställa taket från påväxt görs en 
behandling med LA Takvårds egna medel som 
läggs på med lågt tryck. Medlet neutraliserar 
påväxten och nollställer taket från organismer. 
Tiden i kombination med regn renar nu taket 
som blir allt renare ju längre tiden går. Proces-
sen kan ta upp till två år beroende på graden 
påväxt.

När vi är klara med behandlingen städar vi 
upp efter oss och tar med oss mossan.

Det enda du behöver göra är att kontakta oss för 
kostnadsfri besiktning och offert.
LA Takvård Komplett Service tar hand om resten!

LA Takvård
Skaraborg
072-188 90 60
0500-88 02 69
alf.andersson@takvard.se

Vi gör rent för hand, 
inga höga tryck eller 
vatten används vid 

borttagning av 
mossa!

Vi rengör även 
fasader!
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Förrådsgatan 45 
542 35 MARIESTAD 

0501-716 60

www.bad-varme.se

VI HAR VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA BEHOV!
Ger både värme och kyla. Modeller som passar 
från uterummet och till större villan.

LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR
FRÅN 18 495 KR 

Priser gäller standardinstallation inkl. ROT.

HERO

NINJA

SOLID

En skandinavisk NINJA speciellt
anpassad efter vårt klimat som ger
stor värme i liten förpackning. 

En kompakt luftvärmepump som är perfekt 
för villan, sommarstugan eller garaget.

Luftvärmepumpen som dominerar värme 
och kyla och är här för att styra komforten  
i ditt hem efter dina behov.

april 2021

Behöver du material?
Vi har materialet till ditt anläggningsprojekt; bärlager, väggrus, stenmjöl, naturgrus, 
harpad jord, täckbark samt produkter från Hasselfors Garden. Vi lastar din bilkärra 

vardagar kl 07.00-15.45 eller levererar på lastbil - löst eller i storsäck.

Utförande av anläggningsarbeten
Med vår breda maskinpark hjälper vi både privatpersoner och företag. 

Grävmaskiner - stora och små, dumpers, lastmaskiner, mobilkran samt maskin-
trailers - med våra maskiner fixar vi det mesta!

Truckgatan 2 Lidköping
tel 010- 474 12 20
www.xr.nu

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

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

Automower® 305 
Smart robotgräSklippare för den lite 
mindre gräSmattan upp till 600m². 
utruStad med vädertimer, 
froStSenSor och automower® 
connect@home. enkel att 
rengöra och tvätta 
med vattenSlang. 

KAmpAnjpris

 11 900:- 
ord. pris 12 500:-

070-373 373 9  |  www.timstrad.se

Certi erad ARBORIST 

        
E20

Götene

Lugnås

Mariestad

Renovering och inredning av kök

Butikens öppettideR: 
måndag, tisdag och torsdag kl. 16-18

Björsätersvägen 1
542 74 Mariestad

Tel. 0501-40074, 0707-616 609 
www.mariestadskok.se 

Måttanpassade kök eller 
bara luckbyte:
• 30 % ROT-avdrag på arbetet
• 20 % rabatt på Cylinda vitvaror
• 10 % rabatt på Intra diskbänkar/hoar
• Nu även stänkpanel istället för kakel
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D
et var med ett stort tvivel som 
Dennis Bustad följde med sin 
fru Linda för att kika på huset 
som låg alldeles för centralt 
för hans smak. Tanken var ju 

att de skulle bo lite mer lantligt som huset 
de för tillfället hyrde.
- Nej, jag ville aldrig bo i Hentorp, berättar 
Dennis. Men hur det än var så åkte vi för 
att titta på huset. Väl där så tyckte vi om 
vad vi såg och det kändes som vi befann 
oss på landet med all grönska runt om-
kring. Vi ville lägga ett bud men upptäckte 
att vi kom in lite sent i bilden och huset 
var mer eller mindre redan sålt. 
 Paret fick åka hem och leta efter något 
annat. Men efter några dagar ringde ägaren 
till det lilla 30-talshuset och undrade om 
de fortfarande var intresserade? Något 
hade gått fel och huset var åter till salu och 
de slog till och huset blev deras.
– För mig som är uppvuxen i byn bredvid 
kändes det helt naturligt att bo här, säger 
Linda med ett leende. Vi har ju så många 
grönområden runt omkring så det känns 
som att bo på landet. Och på andra sidan 
staketet exploderar snart alla vitsippor till 
en vit äng. Dessutom har vi ju bara 5 minu-
ter in till stan och det är väldigt praktiskt.
 Att familjen trivs och har ”bott” in sig 

I SOLEN. Det var givet att glasverandan skulle ligga 
i söderläge. Här kan familjen njuta av solens värme 
hela dagen.

Vi hälsar på hos
Dennis och Linda Bustad med barnen Axel 15 år och Liza 12 år samt hunden Bossen 9 år.
Var: Äldre hus från 1931 i Skövde.
Gör: Dennis jobbar med byggfrågor på Peab, Linda arbetar på ett LSS boende.
Hustips: Alla kan göra mer än de oftast tror själva när det gäller hus och hem. 
Det gäller bara att våga. Youtube är en fantastisk källa för  att hämta kunskap.

ÄTA UTE. Familjen älskar att umgås i trädgården som 
också kompletterats med ett robust kök. Här samlas 
alla för att få sig en matbit och njuta av utelivet.

ARVEGODS. Den gamla fåtöljen har Linda fått ärva av 
sin mormor. Lampan bakom likaså och där har Linda 
bytt ut lampskärmen för att skapa en modern touch.

ÖPPEN PLANLÖSNIG. Det ljusa ombonade TV-rummet förenar matsal och kök. Ljusa luftiga gardiner ger ett 
maximalt ljusinsläpp.

april 2021

TExT OCH FOTO Anita Johansson

I ett område som aldrig skulle komma på frågan att flytta in i bor familjen Bustad sedan 1999. 
I det söta 30-talshuset har de under många år varsamt förvandlat rum för rum efter egen smak. Hemmet har 

renoverats för att möta dagens moderna behov men arkitekturen avslöjar tidsepoken.

Lantisen som styrde om kompassen

UTGÅNG. När en dörr behövdes till den nya 
glasverandan blev lösningen en utgång med 
smalare dörr så att matgruppen ändå fick plats.

brisen. Här kan de njuta av bubbel och  
klar stjärnhimmel.
- Uterummet och SPA badet är det bästa vi 
gjort, säger Dennis. Vi gillar att vara utom-
hus. På andra sidan av huset har vi också 
ett utekök med kryddväxter i rabatten 
precis intill. Ungarnas kompisar älskar när 
jag steker pannakakor i den stora woken 
som drivs med gasol. Pannkakorna blir 
smarriga med extra mycket smör.
  Dennis är tränare för p17 Skövde AIK:s 
akademi, minst tre kvällar i veckan, där so-
nen också tränar. Får han lite tid över efter 
det så bygger han möbler, gärna i kombina-
tionen av stål och trä. Det senaste alstret, 
ett bord har ingen annan än kungens före 
detta livvakt köpt av honom. Hur gick nu 
detta till?
- Jag gick med i en Facebook grupp där 
man pratar möbler och la upp en bild på 
mitt bord för skojs skull, berättar Dennis. 
Så på den vägen är det. Nu har jag ordnat 
med en transport för bordet upp till Stock-
holm. Jag gillar unika möbler och är inte så 
förtjust i massproducerat.
 Paret lever efter devisen att allt är möjligt 
bara man vill tillräckligt mycket. Och de-
ras idéer har också realiserats. Linda som 
älskar pyssel i trädgården drömmer om 
ett växthus så småningom när barnen inte 
längre behöver trädgården för bollspel. 
 - Vi trivs väldigt bra här , säger Linda. 
Huset blir lagom för oss även när barnen 
en gång i tiden flyttat ut. Ja, här blir vi 
kvar summerar båda.

UTEHÄNG INNE.  Den stora inbyggda glasaltanen 
suddar ut gränsen mellan ute och inne. Den används 

året runt. På vintern värms den upp med en gasol-
kamin och under varma sommardagar kan glas-

väggarna öppnas för skön svalka.

<<  ÄLSKADE HEM. Från början rymde det lilla 
huset två familjer. Idag har huset varsamt 

moderniserats och fått ett mer samtida ut-
tryck. Men arkitekturen skvallrar om 30-tal.

REKREATION.  Alldeles intill uterummet 
har paret byggt en avkopplande SPA -
avdelning. Här har Dennis byggt in badet 
i trall och vacker stenbädd runt omkring. 
Belysning under gångtrallen och 
runt omkring skapar hög mysfaktor.  >>

kan ingen ta miste på. I stort sett har hela 
huset genomgått en omfattande renovering 
under årens lopp. Inredningen går i den 
svala gråvita stilen med inslag av natur och 
betong. På övervåningen har väggar tagits 
bort för att skapa en smartare lösning med 
sovrum för alla i familjen. Även på nedre 
plan ses idag en öppen planlösning med 
braskamin i centrum.
 Huset med sina blott 97+50 i boyta känns 
ovanligt stort och rymligt. Men ibland 
önskar man mer utrymme särskilt när man 
är många till middagen. Lösningen på det 
blev att bygga ett uterum som är det senas-
te i raden av alla projekt familjen klarat av.
- Vi hade bara en liten stensatt terrass utan 
tak utanför huset åt söder, säger Linda. 
Så för fyra år sedan byggde vi ut och inte-
grerade med en dörr från vardagsrummet. 
Fönstren är öppningsbara och leder ut på 
trägolvet som löper runt hela terrassen. 
Det är underbart!
 Livsnjutare som paret är har de också 
skaffat sig ett SPA bad intill uterummet. 
På en landgång likt den i japanska trädgår-
dar, har Dennis installerat belysning under 
gången som behagligt lyser upp vägen till 
badet. Runt om har de dekorerat med sten 
och höga gräs som vajar vackert i sommar-
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Lions hjälper. Vi hjälper till 
vid katastrofer.

Lions Sverige
Sveriges Lions Hjälpfond

Pg 90 1948-0
www.lions.se
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Bli medlem i vår kundklubb 
- du får alltid cashback på dina köp.

Följ oss också på

Önskar ni 
svanenmärkt färg?

Välj Wood Tex!

Gustav Adolfs gata 53 
541 45 Skövde 
Tel. 0500-412210 

Öppet 9-18, 
lörd. 9-15, sön. 10-15

Följande Wood Tex 
produkter är svanenmärkta: 
Wood tex 02, 04, 05, 06 och 07

Nu hittar du även 
konstnärsmaterial 

hos oss!

Välkommen in
Du får 25% på ditt första köp när du blir medlem i vår kundklubb 

• Avancerad trädfällning 
• Motorsågskurser 
• Motorsågssnideri

Skogskonsult.seSkogskonsult.seJDJD
Hanhult Skogslyckan, 546 92 Mölltorp

Tel: 0505-240 50  |  Mobil: 070-8283 556  |  Fax: 0505-240 50
E-post: info@jdskogskonsult.se  |  Facebook: JD Skogskonsult

Din lokala SKOGSHUGGARE som skapar det lilla extra

Trädgård & Handverktyg

Trädgårdsjord 
från Weibulls 4 för 

100:-
För jordförbättring vid 

vårbruk, höstgrävning och 
plantering i trädgård, 

köksland, växthus, 
urnor, krukor och 

balkonglådor.

Vi har 
även dressjord,

naturgödsel,
täckbark 3 för 

100:-

Gräsfrö 
från Weibulls 

Ger en robust och slitstark 
gräsmatta och etablerar sig 

mycket snabbt. Sveriges mest 
sålda gräsmattefröblandning.

1 kg 109:- 
finns även i 3 kg 

och 12 kg

Ryobi
Nytt batterisortiment 

på både handverktyg och 
trädgårdsmaskiner.

18V skruvdragare med väska 

999:-
Optimera Tibro
Tel 0504-12540 

Hitta din närmaste butik och öppettider på 

www.optimera.se

Vi hälsar 
både Privatkunder 

och Proffs välkomna!

EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!
Med smart köksrenovering   erbjuder vi dig ett nytt kök på
dina befintliga stommar. Ditt kök får ett nytt utseende såväl
som nya moderna funktioner. Du sparar tid, pengar och slit! 

Boka ett
kostnadsfr i tt

hembesök
/ Sofia

Vill du veta möjligheterna med ditt kök?
Boka kostnadsfritt hembesök på 0705 - 08 13 26 

www.solskyddsteknik.se

Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift

Markiser, persienner, rullgardiner, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

 Vi har butiker och montörer i:
Falköping 

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

Trollhättan 
Ladugårdsvägen 23

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

Vara 
Torggatan 15

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

Lidköping 
Sockerbruksgatan 28 

Tel: 0510 – 500 57  |  E-post: lidkoping@solskyddsteknik.se

Mariestad
Förrådsgatan 45

Tel: 0501-809850  |  E-post: mariestad@solskyddsteknik.se

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

Tel 0505 - 300 75
Utemiljö & Handelsträdgård AB

öppet
vard  9-18
lörd 9-15

sönd/helg 10-15

www.molltorp.com

@molltorpshandelstradgard

SverigeS meST omfaTTande
bonzaiTrädgård

MINDRE ARBETE,
MER NÖJE

Kontakta oss för mera information 
och tomtbesiktning

Mats Jansson
Tel: 0500-650 690 
eller 0505-30100 
Mobil:070-833 44 22
mats@robocare.se

MED ROBOMOW



Odla så här
•  Förgro 3-4 veckor före sättning, placeras ljust i rumstemperatur. 
•  Välj en del av trädgårdslandet som ej haft potatis de senaste 3-4 åren, ljust och väldränerat. 
•  Jordförbättra lerjorden med barkmull, kompost och sand. 
•  Grundgödsla jorden med 2-4 kg/m2 med väl brunnen kogödsel, komplettera med ett fosfor 
    och kaliumrikt gödselmedel, t ex Algomin Trädgårdsgödsel eller Växa NPK Allroundgödsel. 
•  Bearbeta jorden väl till 15-20 cm djup. 
•  Sätt potatisen först när jordtemperaturen 
    är ca 8° C. 
•  Radavstånd 50-70 cm. 
•  Luckra jorden efter hand och rensa bort ogräset. 
•  När plantan är 10-15 cm kupar man upp jord 
    runt plantorna, (dock ej över bladen), 
   så att knölarna får jord att växa i. Knölar som 
   utsätts för ljus blir gröna och därmed oätliga. 
•  Vattna vid torka tills potatisen blommar 
•  Blir blasten angripen av bladmögel förhindras 
   brunröteangreppen genom att man slår av 
   och förstör blasten. (Lägg den ej i komposten.)
•  Förvara potatisen mörkt och svalt +4 - 6°.

Gård&Villa  Gård&Villa  

Egenodlad färskpotatis till sommarens sill och grillat är en enkel lyx. 
Och att odla själv är vare sig svårt eller dyrt. Så här gör du.

S
ätt både tidiga, medeltidiga och 
sena sorter. Då kan du skörda 
fin potatis från försommaren till 
hösten. Tänk också på hur du vill 
tillaga och äta din potatis. Vilken 

smak, fasthet, utseende och storlek passar 
bäst? 
 Du vinner flera veckor i tid om du förgror, 
vilket är speciellt bra när det gäller den 
tidiga potatisen. Förgrodd sättpotatis börjar 
växa direkt när du satt den i jorden förut-
satt att jorden har en temperatur av minst 
8 grader.
 För riktigt tidig skörd kan du dessutom 
förodla sättpotatisen i 10-12 cm stora 
krukor inomhus och därefter odla dem i 
bänk. Tack vare värmen där växer potati-
sen snabbt.
 Potatis trivs bäst i lätt sand- eller mull-
haltig jord. Lerjord fungerar också men 
ger oftast inte lika bra odlingsresultat. För 
bästa förutsättningar luckra upp lerjorden 

med barkmull, sand och kompost. PH-vär-
det bör ligga runt 6 och jorden bör vara all-
sidigt och lagom gödslad med exempelvis 
brunnen stallgödsel. För mycket ger dock 
vattnig potatis med sämre smak.
 Byt växtplats ofta. Välj helst en del av 
kökslandet där du inte har odlat potatis de 
senaste tre-fyra åren. Jorden ska grävas om 
till ca 20 cm djup, så att den blir lucker 
och väldränerad. Kalka inte, potatis trivs i 
sur jord.
 Tidig potatis kan odlas lite tätare än den 
senare eftersom plantan blir mindre. Den 
som har bråttom gräver ett 20 cm djupt hål 
vilket bottnas med en massa ogräsrens.  
Potatisen placeras ovanpå och täcks med 
jord. Helst bör det vara 30- 40 cm mellan 
plantorna och 40-50 cm mellan raderna. 
Den som vill odla lite mer traditionellt gör 
fåror på ca 60 cm avstånd och lägger ut 
potatisen på rad med cirka 30 cm avstånd. 
Täck med ungefär 5 cm jord och kupa när 

TExT Marie Pallhed 

Förbered potatisen nu
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Odla eget guld

blasten blivit ca 15 cm. Skydda med duk, 
gamla tidningar, mattor eller annat mot 
kyla. Vattna vid torrt väder tills potatisen 
börjar blomma.
 Tänk på att inte skada groddarna vid plan-
teringen. Sätt potatisarna med ovansidan 
uppåt alltså den sida som har flest groddar.
Potatisen skördas cirka en vecka efter de 
har blommat, när bladen börjar gulna. Tidi-
ga sorter blommar inte alltid utan skördas 
när de är stora nog. Minerva är ett sådant 
exempel. 
 Normalt tar det tre månader från sättning 
till första skörd. Den tiden kan förkortas på 
olika sätt exempelvis genom att du förgror 
och odlar under glas, plast eller fiberduk. 
Förbereder du potatisen är det fullt möjligt 
att avnjuta första primören cirka en månad 
det du satt den. En god potatisskörd ska 
kunna ge 8-10 gånger tillbaka.

EGENODLAT. Nu är det dags att ta tag i sommarens 
potatisodling.

Odla 
färskpotatis 
på balkongen

ODLA I KRUKA. En potatis ger stor skörd också i kruka.

Det går alldeles utmärkt att odla potatis på balkong eller uteplats. 
Potatis ger nämligen en riktigt bra skörd också i hink med kompost-
jord, stor kruka eller i en jordsäck.

Små goda potatistips
Tillaga färskpotatis med omsorg. Sjud 
försiktigt ca 10-12 minuter. Prova koka med 
milda smaksättare t ex dill, persilja, basilika 
eller mynta. ”Dopp i kopp” är Werner Vögelis 
recept. Nykokt potatis doppad i skirat smör 
smaksatt med lök och kryddor. Bästa knäck-
emackan. 
Lägg några skivor kokt potatis på knäckebröd, 
toppa med matjesfiléer och droppa över 
skirat smör. Garnera med klippt gräslök, salt 
och peppar. Potatis är som vin. Ju bättre 
odlingsmiljö desto godare smak på råvaran 
och maten du ska laga. Det finns smak-
experter som kan känna skillnad på potatis 
odlad i sandjord och en som är odlad i lerjord. 
Bli expert du också. Och bjud hem vännerna 
på potatisprovning!

”Sätt aldrig 

matpotatis som du 

köpt i butikerna. 

Välj istället statsplomberad 

sättpotatis som är 

garanterat friskt 

utsäde.”

Snabbguide
Potatissorternas matlagningsegenskaper   * = lite / mindre ** = medel / bra *** = mer / mycket bra   
             
Sort  Fast kok Mjöligt kok   Stekning Klyftpotatis     Fritering Potatismos   Gratäng Soppa, gryta Potatissallad Bakpotatis 
                           
M.tidig. sort.                          

Marine  ** **   * *     * **   ** *  **  * 
Minerva  *** *   *** **     * *   ** ***  ***  * 
Rocket  *** *   *** **     * *   ** ***  ***  * 
Swift  *** *   ** **     * **   * ***  ***  *
Timo  *** *   ** **    * *   * ***  ***  *
Vicking  *** *   ** **    * *   * ***  ***  *  
            
Tidiga sorter                          
                           
Amandine  *** *   *** **     * **   ** ***  ***  * 
Cherie  *** *   ** **     ** *   ** *  ***  * 
Early Puritan ** **   ** ***     ** ***   ** **  **  *
Juliette  ** *   ** **     ** **   ** **  ***  **
Leoni  ** *   ** **     ** **   ** **  ***  ** 
Maria  *** *   *** **     ** **   *** **  **  *
Maris Bard  *** *   *** **     * **   ** ***  ***  * 
Pent Javelin  *** *   ** **     ** **   * ***  ***  *
Princess  *** *   *** **     * **   *** ***  ***  **

Sena sorter                          
                           
Asterix  *** *   *** ***     *** ***   *** ***  ***  *** 
Blue Belle  ** **   ** **     ** **   ** **  ***  **
King Edward * ***   ** ***     ** ***   *** *  *  ***
Labella  ** *   ** **     ** **   ** **  ***  **
Lanorma  ** *   ** **     ** **   ** **  ***  ** 
Maestro  ** *   ** **     ** **   ** **  ***  **
Mandel  ** **   ** ***     ** ***   *** *  *  **
Naturo  ** *   ** **     ** **   ** **  ***  ** 
Sparrispotatis *** *   *** ***     ** **   ** ***  **  *

Källa Stubbetorpspotatis.nu

F
yll en 30 liters hink med ca 30 
cm plantjord. Sätt max 2 potati-
sar på toppen och täck med lite 
jord. Allt eftersom skotten skju-
ter upp fyller man på med mer 

och mer jord tills krukan är fylld. Vattna 
regelbundet – varje dag om det är varmt. 
Desto varmare kärlet står ju tidigare skörd. 
OBS! Högst 30° C varmt. Skydda mot kyla.
 Potatis går också att odla i sopsäckar. Gör 
dräneringshål i botten.
 Förgro gärna. Då kommer de igång 
snabbare och ger skörd tidigare. Lägg i så 
fall potatisen på ett 5-10 cm tjockt lager 

med jord i grunda lådor eller lägg dem i 
en papplåda/äggkartonger och låt stå ljust 
(dock inte i solljus) i rumstemperatur. 
Lått stå i en eller ett par veckor. Efter en 
tid blir potatisarna gröna, vilket inte gör 
något när det gäller sättpotatisar, eftersom 
de inte ska ätas. När de små mulliga, gröna 
skotten blivit ca en halv centimeter är det 
dags att plantera dem.
 Krukodlad potatis skördas genom att man 
tippar hela krukan upp och ner på en duk. 
Har man odlat i plastsäck klipper man upp 
säcken längs med sidan och plockar ut 
potatisen.
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Erikssons 
Snickeri & Inredning AB

ToTalenTreprenad 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  |  Anita Johansson, 073-3102520  |  uno@gardochvilla.se  |  nettan@gardochvilla.se  |  anita@gardochvilla.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

Vi har golvläggare och är 
certifierade för badrum

Tibro Färgekonomi AB
Telefon 0504 - 102 58

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

För mer info:

0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

 Forsvägen 36, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

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

Vi löser
RUT & ROT-
avdraget!

Skaraborg | tel: 0500-606 800

Vi gör din 
vardag enklare!

VI HJÄLPER BÅDE
PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG.
RING OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

OM VÅRA TJÄNSTER.

 PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg
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Macken är utrustad med sedelautomat & automatiskt
betalsystem för bankkort och evt. egna kontokort.

Eget
Kort

Eget
Kort

0515-201260

Tanka på GP samt
beställ din diesel och 

smörjmedel.
Adblue

• Spolning                 
• Filmning          
• TorrSugning          

• punkTlagning      
• ConTaineruThyrning
• CiSTernkonTroll

Vi hjälper dig ring: 0515-13846
Jour dygnet runt: 0479-140563

www.pr-slamsugning.se

• olJeaVSkilJare
• 5-årSbeSikTning 
• gödSelTranSporTer

Vi har 7 st gödseltrailer för utförandet av gödselkörning!

Problem med träd/buskar på tomten?
Kontakta mig Leffe Larsson 

sms 070 98 25 748
www.vd3l.se

Boka gratis hemBesök!

Just nu! 

20% 
på utvalda
markiser

telefonnummer:
0510-50150  •  0500-459800  •  0501-78700

0515-694600  •  0511-17611  •  0512-790700
www.solskyddat.se   

Vi fixar taket,marken och väggen
Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Aspelunds Tak 
och Trädgård

Timmersdala
070-538 33 63

Nu med  egen webshop www.garderobspecialisten.com

20
år

FIRA 20-ÅRS-JUBILEUM MED OSS! 
Vi firar med unika Jubileumsdörrar och andra fina 
erbjudanden till vansinnigt bra priser - ända fram till midsommar!
OBS! Endast i butiken, så långt lagret räcker
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FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 
www.vastgotaror.se

Vi hjälper dig med dina rörarbeten

WWW.GRÄV.SE
JOHANSSONS GRÄVTJÄNST I SKARABORG

VI UTFÖR
ENSKILDA AVLOPP    DRÄNERING    SCHAKTNING    GRÄVNING

070-728 10 10



Faktaruta
WWOOF, WorldWide Opportunities on 
Organic Farms, är en rörelse som startade 
1971 och som kopplar samman besökare 
med ekologiska odlare runt om i världen. 
Drygt 1 000 värdgårdar i 130 olika länder 
är idag anslutna, varav 113 finns i Sverige. 
Syftet är att skapa kulturellt utbyte och 
sprida kunskap och erfarenhet om eko-
logisk odling. Ingen lön, men väl mat 
och husrum ingår.
– Det fungerar väldigt bra, kan 
Sanna intyga.

De lever med - och av 
- naturen

UTVECKLING. – Från början handlade det om husbehovsodling, men efter hand har det växt och idag försörjer vi både familjen och våra säsongsanställda på det 
här. Gården omfattar fyra hektar, men till vår grönsaksodling räcker en halv hektar. Resten är bete till våra får, berättar Sanna och Jonas.

DRÖMGÅRDEN. – Precis så här ska en gård se ut, tyckte Jonas och slog till. Sanna instämde när hon anslöt 
några år senare. Vasstak på maskinförråd och butiksdel, halmtak på fähuset.
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En halv hektar, typ en fotbollsplan, räcker för att leva av, i alla fall om man satsar på att odla grönsaker. 
Det är Jonas Ringqvist och hans fru Sanna på Bossgården i Östra Gerum ett bevis på. 

Men det gäller att samarbeta med naturen för att uppnå rätt symbios. 
Då går det att odla året runt.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

J
onas blev ”gröna vågare” på 90-ta-
let efter en sväng som riksdags-
man. 
– Då köpte jag den billigaste gård 
jag kunde hitta och började odla  

          morötter och sallad för husbehov. 
Det var lite barfotahippie-liv då.
 Men efter hand blev drömmen om något 
mer rejält påtaglig och 2003 dök Boss-
gården i Östra Gerum upp till försäljning. 
En gammaldags liten gård med stråtak på 
fähusen som hörde till. Det var bara att slå 
till och fem år senare flyttade Sanna in.
– Då hade jag levt ett kringflackande liv 
som WWOOF-volontär på olika gårdar i 
Tyskland, England och Japan i flera år och 
trodde det skulle vara svårt att vara bofast, 
berättar hon.
Men, det gick ju lika bra att ta världen till 
Bossgården! Vid det här laget har cirka 
200 volontärer från världens alla hörn 
passerat här.
– Det är väldigt berikande. Men nu känns 
det inte riktigt rätt med volontärer längre 
eftersom vi driver ett företag.

GOFIKA. Varje förmiddag är det samling för fika 
tillsammans med personalen. På menyn denna 
dag fanns bröd på gårdens egen råg, vilken 
slagits med lie och tröskats manuellt 
eftersom halmen behövdes för att 
bättra på fähusets tak.

Köldhärdiga sorter kan i princip odlas hela vintern. 
– Många asiatiska kålväxter trivs bra i vårt klimat, 
berättar Jonas. Här är det Mizuna och Pak Choy 
på gång.

 Tillsammans har Jonas och Sanna med 
sina anställda skapat en produktiv oas 
på Bossgården. Härifrån levereras nu 
grönsaker nästan året om. De betecknar 
sin livsstil lite som ”kreativt kaos”, men i 
verksamheten är det Lean production som 
gäller - alltså att allt onödigt har skalats 
av. Alla redskap och maskiner som inte 
behövdes rensades bort. Kvar blev fasta 
rutiner och perfekt ordning. Mycket är 
standardiserat, exempelvis bestämde de sig 
plöjningsfri odling.
 Där man vill odla ska det inte finnas stora 
träd intill eftersom dessa lägger beslag på 
nästan allt vatten och näring. Odlingen ska 
vara för sig.
– Och man ska röra jorden så lite som 
möjligt. För att jorden ska fungera är det 
viktigt att ta hand om den, så därför varken 
gräver eller plöjer vi, utan använder bara 
en bredgrep för att vända ytskiktet.
 Något annat de kommit fram till att är man 
varken ska gödsla för litet eller för mycket.
– En hink kompost per kvadratmeter jord 
varje år räcker. Över huvud taget behöver 

man varken köpa hem jord eller gödsel, 
det finns ju redan! Ta vara på gräsklipp 
och löv, så blir trädgården självförsörjande. 
Titta ner så ser du att du har jorden under 
fötterna, säger Sanna.
 Växer det gräs där man vill ha sitt träd-
gårdsland är det bara att gräva loss gräsfil-
ten, ta upp jorden under den, lägga tillbaka 
torvorna med det gröna nedåt och fylla över 
med den uppgrävda jorden.
– Men vill man odla potatis eller sallad bör 
man först vänta några år tills knäpparlar-
verna försvunnit.
 Jorden kan sedan ”matas” med gräsklipp. 
Jord trivs aldrig helt bar. Ytor där det inte 
ska växa något för tillfället täcker de med 
svart ensilageplast. Då bevaras näringen 
samtidigt som jorden värms upp tidigt 
på våren utan att ogräset kan ta fart. De 
grönsaker man vill ha där förodlas i plugg, 
så att de har ett försprång mot ogräset då 
de planteras ut.
 Ris och kvistar läggs lämpligen i en hög i 
ett hörn av trädgården för att fungera som 
livsmiljö för mikroliv och insekter. 

– Och låt gärna en del av trädgården bli 
lite förvildad. Det gynnar mångfalden, inte 
minst rovinsekter. Varje skadeinsekt har 
minst en fiende i naturen!
 Bossgården tillämpar Demeter-metoden i 
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flera böcker i ämnet. Nu senast har de 
kompletterat med böcker om ”Odla till för-
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FÖRFATTAR OCKSÅ . En och annan bok brukar det 
bli under vinterns lågsäsong. I år har det till och 
med blivit tre! I dessa delar Sanna och Jonas med 
sig av sina erfarenheter.

FÖRSIKTIG HANTERING. Förodling i plugg ger 
plantorna ett försprång gentemot ogräset när de 
sätts ut. Här odlas varsamt, 
– Jorden ska röras så lite som möjligt för att inte 
störa mikrolivet, säger Jonas.

TIPS. Öppen jord får vila under svart ensilageplast. 
Då läcker ingen näring bort, ogräset får inget ljus 
och jorden värms upp inför årets plantutsättning.

I VÄNTANS TIDER.  I fähuset väntar får och 
lamm otåligt på att fårhagen ska blir klar.
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Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon 
Kent:  0708-66 02 33
Butiken:  0502-149 09
Kontor:  0502-149 99

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon
Kent: 0708-66 02 33
Butiken: 0502-149 09
Kontor: 0502-149 99

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 08.00-12.00 

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
Välkommen 
till vår elbutik!
Butiken är öppen för 
alla, både företag 
och privatpersoner.

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se

ditt själv-
klara 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! Vi har alla hantVerkare du behöVer!

www.mobalpakökskövde.se
Erikssons snickEri Skövdevägen 44, Skultorp, 

Lasse 0705-62 56 40

Last & Gräv
0500-48 40 55

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

NYTT ENSKILT 
AVLOPP?

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

diplomerade avloppsanläggare!

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

E V E R T S S O N S
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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 

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

ÖPPETTIDER: 
Vardagar 10-18  
lördag 10-14
söndag 11-16

Följ oss också på

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

Räntefri avbetalning 
med möbelkortet!

VÅRENS NYHETER HAR 
MÖBLERATS I BUTIKEN

räntefri 

AVbetAlning 

24 månAder


