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A

tt odla från kärnor är enkelt och
det mesta som behövs hittar du
i köket. Det menar Holly Farrell
som skrivit boken ”Odla från kärnor”.
Testa att börja med avokado. Förutom
avokadons kärna behöver du 3-4 tandpetare, ett glas/en glasburk, en liten kruka
9 cm, jord. Börja med att skrubba bort
allt fruktkött från kärnan. Blötlägg den
i 2 dygn. Håll kärnan med den spetsiga
änden uppåt. Stick in en tandpetare till
mitten av kärnan. Upprepa med ytterligare
2-3 tandpetare. Fyll glaset med vatten upp
till kanten. Placera kärnan med tandpetarna ovanpå glaset så att kärnan hänger i
öppningen med den spetsiga änden uppåt.
Den nedre halvan ska vara nedsänkt i
vattnet. Ställ soligt och byt vatten varje
dag. Efter några veckor har kärnan grott.
När skottet på ovansidan har 4 blad lyfter
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Släng inte kärnorna
utan låt dem
gro istället

Vad har avokado, äpple, mango och
tomat gemensamt? Svaret är att du
kan odla dem hemma. Från kärnor
du annars skulle ha slängt i sophinken.

du kärnan ur glaset, tar bort tandpetarna
och planterar kärnan i en liten kruka med
fuktig jord. Ställ på ljus plats, ca 20 grader.
Plantera om i större kruka vid behov. En
avokadoplanta förgrenar sig inte förrän
efter ca ett år. Stötta därför stammen. Gör
plantan buskigare genom att klippa av
toppen och det översta bladet när plantan
får ca 10 blad. Att ta bort toppskottet får

plantan att skjuta sidoskott. Skörd? Nja,
inte säkert.
Jordnötter är väldigt roliga att odla.
Med snabbare resultat.
Vill du veta hur? Beskrivning finns på
www.gardochvilla.se.
Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se
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Sjung om studentens lyckliga dar

I

år har vi en student hemma, äldsta dottern i huset tar studenten från Tekniskt
gymnasium. Känslor av glädje, stolthet
och framtidstro blandas med planering,
fixande och iordningställande. Det är här
jag kommer in. När det kommer till fixande och iordningställande. Liksom själva
jobbandet. Naturligtvis ska det lövas och
fixas partytält, nämnde jag för 50 gäster.
Sedan börjas det igen. Visst vore det bra
om vi kunde passa på att lägga marksten
på framsidan, det har vi ju pratat om
och det vore ju fint om det var klart till
studenten. Mäta, padda stenmjöl, mäta
igen och hämta sten. Lägga sten, lägga om

sten, så det blir rakt. Men nu är det gjort.
En armeringsmatta till Klematisen gick av
bara farten och visst har hon rätt, det blev
rätt bra. På tal om studenten… vi skulle
ju byta fönster i år... "-Det vore ju fint om
man slapp putsa de gamla." Beställa kan
jag ju alltid göra. Så det är gjort. Men jag
tror nog det blir till att putsa de gamla en
gång till, men det glömde jag säga. Börjar
fundera om det inte finns något jag kan
lära? Har inte detta skett förut? Så när
grannfruns hus får upp en byggnadsställning börjar jag ana oråd. Fasadbyte! Det
här har stått högt på listan länge, länge.
Liggande panel, så snyggt det blir. Men nu

får det räcka. Det är ju bara en student.
Jag minns min egen. Dubbelknäppt kostym och vit mössa. En liten bjudning med
smörgåstårta, cider och några släktingar.
Själv stannade jag länge nog att hälsa och
tacka för paketen, sedan var det ”Hej då,
nu drar jag vidare”. Börjar undra om det
verkligen är en student vi ska ha och inte
ett grekiskt bröllop
utan brudgum.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

Har du skräp som behöver köras till tippen?
I Skaraborg tillhandahåller Villaägarna släpvagnar som du som
medlem bokar helt gratis eller till ett
mycket förmånligt medlemspris.

(Medlemskapet i Villaägarna kostar 395:-).
Gå in på www.gardochvilla.se/villaagarna
för mer info.

Alla har rätt till fiber
Utbyggnaden av fibernät pågår
intensivt efter regeringens målsättning att 90 procent av alla hushåll
ska ha tillgång till bredband med
en hastighet på minst 100 Mbit/sek
år 2020.

Älska utomhus.
För nya Alcro Bestå finns
inget dåligt väder.

Tibro Färgekonomi AB

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

Möt vårens stora nyheter hos oss!
Ny Alcro Bestå har tagits fram för
att skydda ditt hus bättre. även i
det tuffaste väder man kan tänka sig
håller det kulörerna bättre. Det gör att det ser nymålat ut längre. Välkommen in för att fylla på med
fler tips och ny inspiration inför utomhussäsongen.
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Öppettider

vardagar kl. 07-18
lördag kl. 10-13
www.coloramaitibro.se

- Frågan om tillgång till fiber för villahushållen är viktig för Villaägarna och
förbundet har därför inlett ett samarbete
med fiberoperatören IP-Only, säger
Gunnar Jansson, förbundsdirektör på
Villaägarna.
Fiberfrågan handlar om tillgång till
snabbt bredband, tv och telefoni, men

Om Gård & Villa
Gård
d & Villa är en elegant inspirations- och
nyttotidning för människor som vill bo i
hus i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om att
leva och bo i hus. Och roar,
inspirerar och förenklar för husägare
i Skaraborg. Gård & Villa samarbetar
med Villaägarna Skaraborg.
Marknadsförarna Uno: 0708-56 11 99
och Matti: 0706-71 90 44

också att säkra hushållen för framtidens
tjänster.
- I ett modernt samhälle måste alla invånare kunna få tillgång till höghastighetsbredband. Anledningen till att vi inlett ett
samarbete med IP-Only är bland annat
att IP-Onlys modell, med en utbyggnad
av öppna och neutrala fibernät, där alla
operatörer är välkomna på lika villkor.
Vi tycker det är bra att alla integreras i
fiberutbyggnaden, inte bara tätorten utan
också de mindre lönsamma områdena på
landsbygden, säger Gunnar Jansson.
Som fastighetsägare kan det många gånger
vara svårt att veta vilken fiberoperatör
man ska välja.
- IP-Only har ett fibernät som sträcker sig

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

FIBER. Som fastighetsägare kan det vara svårt att
veta vilken fiberoperatör man ska välja.

över hela norden och de investerar stort
i en nationell utbyggnad. Vi har valt
att rekommendera dem då de erbjuder
småhusägare en helhetslösning där hela
installationen ingår, och det inte finns
några dolda nätavgifter, säger Gunnar
Jansson.
Ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson
Telefon: 0500-40 11 01 eller 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se,
Postadress: Gård & Villa,
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde
Layout och grafisk form: Reko Reklam,
Lennart Danling
Följ oss på www.gardochvilla.se
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OEMOTSTÅNDLIGA
ERBJUDANDEN UNDER
PREMIÄRHELGEN

Erbjudanden gäller endast under premiärhelgen 20-22 Maj.
Öppettider och fler erbjudanden hittar du på borgunda.se

Premiärerbjudande på SP-Fönster
endast under helgen!

PREMIÄRFEST
Gård&Villa

maj 2016

I VÅR NYA BYGGHANDEL I STALLSIKEN 22 MAJ

SÖNDAG DEN 22 MAJ är du varmt välkommen till premiären för Borgunda Bygghandels nya butik på Stallsiken i Skövde.

ÖPPETTIDER
KL 11:00 - 16:00
FRI ENTRÉ

Vi bjuder på underhållning av högsta klass!
De första 1000 besökarna bjuder vi på korv
med bröd, bulle och kaffe (eller Festis).

Köp ett fönster få ett på köpet!*
Köp två fönster få två på köpet!*
Köp tre fönster få tre på köpet!*
Köp fyra fönster få fyra på köpet!*
Köp fem fönster på fem på köpet!*

Här är hålltiderna (Fri entré):
11.00 Borgunda Stallsiken öppnar.
Musikunderhållning med Showkanalen.
11.00-13.00 Ponnyridning för barn med
Skövde Ryttarförening.
12.00 Musikunderhållning med Showkanalen (och Johanna Beijbom).
13.00 Zillah och Totte
14.00 ”Kungen” inviger Borgundas nya anläggning med pompa och ståt! Därefter blir
det riktigt kändistätt med imitatören Anders
Mårtensson.
15.00 Martin Almgren från Idol.
16.00 Borgunda Stallsiken Stänger.

Zillah & Totte

”Kungen”
Anders Mårtensson

Ett erbjudande på Benders
Marksten och Takpannor
du inte vill missa!

Gör din bästa affär på
Elitfönster någonsin!
Jonstorpsgatan 27, Stallsiken
(avfarten vid Skövde Ryttarförening)
Telefon 0500-79 29 00, borgunda.se

Martin Almgren

OEMOTSTÅNDLIGA ERBJUDANDEN HELA HELGEN 20 - 22 MAJ!
dörrar, fönster, golv, kakel, badrum, marksten, takpannor, maskiner
FRÅN VÄLKÄNDA KVALITETSMÄRKEN!
Brännheta erbjudanden på utvalda
kaminer från Contura!
Mer information och kampanjer finns på borgunda.se, samtliga kampanjer gäller 20, 21 och 22 Maj 2016.
4
www.gardochvilla.se
*Billigaste fönster på köpet och endast lagerfönster

www.gardochvilla.se

Mer information och kampanjer finns på borgunda.se
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Kockens mästerliga
uppläggningar

Fint

Foto STIHL.
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Soffbord

MÄSTERKOCK. När matfashionistan Catarina König
lagar mat blir det klassisk vardagslyx med rena
smaker och snygga uppläggningar.

Mått: 113x58x43cm
(LxBxH)

Josefine

Elegant
soffgrupp i
unik flätning
Paketpris
6395:-

Utförsäljning

4000:-

SKUGGA. Parasoll i grå
polyester med mahognyfärgat trästativ.
Portofino, Artwood.

Alfons

soffgrupp som passar
perfekt
till balkongen
Paketpris
2995:-

Utförsäljning

2000:-

FLEXIBELT. Soffa i vitlackerat stål som sätts
ihop med olika satsdelar. Lidnäs, Hillerstorp.

RUND. Utomhusmatta
i tvättbart PP material.
Cane-Line.

www.gardochvilla.se

1295:1295:-

Sobert utehäng

GOLVLAMPA. Vit
skärm i plast och
stativ av galvaniserat
stål. Bilbao, Brafab.

Mått: 65x80x67cm
(BxDxH)

Mått: 80x80x67cm
(BxDxH)

SIDOBORD. Satsbord i polywood
och pulverlackad aluminium.
Bauhaus.

Bekvämt att låta högtryckstvätten göra jobbet

1-sits

Hörna

XFem

EFFEKTIVT. Högtryckstvätten gör städjobbet
snabbt, effektivt och kul.

995:-

6995:-

Foto: Frida Wismar

Det menar vinnaren av Sveriges Mästerkock Catarina König som till vardags
driver modebutik.
”Lek med kontraster, både när det gäller
texturer och färg, det blir väldigt effektfullt”, skriver hon i sin bok Varje dag är
en fest.
Förutom själva maten är valet av servis
viktigt. Den ska lyfta fram rätten. En ädel
torskrygg matchar en vit, elegant tallrik

■ Smutsig altan, lerig bil och mossiga
stenplattor. Dags att ta tag i vårstädningen
ute. Med en högtryckstvätt förbrukas bara
drygt hälften av det vatten som skulle ha
gått åt om du använt trädgårdsslang.
– När du väljer högtryckstvätt ska du titta
på arbetstrycket. Det mäts i bar och avser
den kraft som vattnet sprutar ut med.
Vattenflödet är den andra parametern att
ta hänsyn till och anger den vattenmängd
en högtryckstvätt använder för att spruta
bort smuts från rengöringsytan.
Ett högt arbetstryck och vattenflöde ger en
kraftfull och effektiv maskin, säger Niclas
Zetterberg produktchef STIHL Norden.

Helene

Modulsoffa
ute eller inne
Paketpris

medan en stor köttbit funkar bäst på
något mer rustikt.
Fyrkantiga tallrikar med skarpa kanter
ger en enkel, ren och modern känsla.
Medan runda, blommiga, kurviga tallrikar
känns romantiska. Trä förmedlar det
varmt rustika, med en viss busighet. Sten,
glas, marmor och betong passar bra för
kall mat som sashimi, tataki och sushi.
Materialet synkar med maten och håller
den dessutom kall. Tallrikar i färg ställer
krav på färgmatchning med maten som
ska serveras så att inte intrycket i uppläggningen börjar spreta.

Det är A och O att maten ser lika fin ut
som den smakar och det finns några
enkla tips för att lägga upp maten
snyggt på tallriken.

maj 2016

Öppet alla dagar
i veckan!
mån-fre 10-18.00
lör-sön 10-16.00

www.gardochvilla.se

Broby

044-479 00

Brittens väg 12

Falköping

Agnestadsgatan 6

Broby

0515-69 35 00 Falköping
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Trendiga Gyllenlacken
tar plats i trädgårdarna
■ När Victoria Skoglund, trädgårdsmästare och TV-profil, väljer sina favoriter till
blomlådan är trendbubblaren Gyllenlack
med. Gyllenlack är populär i offentliga planteringar men inte lika vanlig i
växtbutikerna. Ännu. För den blir allt
populärare. Gyllenlack tillhör kålväxterna och är inte helt olik rapsen. Fast
gyllenlack finns i en uppsjö av härliga
färgnyanser: blått, lila, purpur, orange och
gult. Blommorna är enkla eller fyllda och
doftar gott. Växtsättet är robust och ger en
fin stomme till samplanteringar. Gyllen-

lack blommar rikligast i april-juni, men
funkar fint långt fram på hösten. Klipp
gärna ner växten om du åker bort under
sommaren. Gyllenlacken sätter då ny
grönska och blommar långt in på hösten,
ibland ända till advent. Vill du så plockar
du bort överblommade blommor. Annars
låter du bli. Gyllenlacken fortsätter ändå
att blomma. Bäst trivs den i soligt skyddat
läge men klarar även andra placeringar. Lämplig i balkonglådor, krukor och
amplar. Plantera tätt för bästa resultat.

Med eget arbete

SMÅBLOMMIG. Gyllenlacken på plats i Victoria
Skoglunds planteringslåda.

foto Beckers

Nya regler för hur elprodukter ska märkas

BESTÄM. All rensning börjar med att aktivt ta ett
beslut om att rensa.

OLIKA. Dieseldrivna bilar körs i genomsnitt 1739
mil, bensindrivna 966.

Vi kör fler mil än någonsin med fler bilar
■ Under 2015 kördes svenskregistrerade
personbilar drygt 6,5 miljarder mil, den
högsta noteringen sedan 1999. Den totala
körsträckan för alla personbilar har legat
på en relativt stabil nivå sedan 2009 men
ökat de senaste 2 åren. Den genomsnittliga
körsträckan per bil ligger på drygt
1200 mil.
– De svenskregistrerade bilarna körs mer
än någonsin. Visserligen körs varje bil
kortare sträcka än tidigare, men antalet
bilar ökar. Det finns inget som tyder på att
bilägandet eller bilkörandet kommer att
minska i någon större utsträckning den
närmsta framtiden säger Anette Myhr,
statistiker på Trafikanalys.
8

■ Att spara på saker för att de kan komma
till användning igen är nog ett resonemang som många känner igen. Enligt
en undersökning som Tradera nyligen
gjort säger varannan person att de har
för mycket saker hemma, och hälften har
minst 3 flyttlådor med prylar som inte
används.
– Strukturera kläder och prylar som inte
används kontinuerligt och om du inte
saknar det som varit undanlagt i ett år, då
är det ok att göra sig av med säger Nina
Strandberg, Ordningskonsult, iordning.
När vi rensar vill vi se resultat, så det bästa
är att börja med de ställen där vi vistas
mest. Bestäm dig och sätt igång!

När det

gäller

• Däck & fälg
• 4-hjulsinställning
• Däckhotell

På gården har släktens hus
stått i generationer.
Därför kändes platsen helt
given när Frida med sambo
Andreas skulle välja tomt
för sitt nya hus. Och mitt
bland det nya syns tydliga
spår från mormors
barndomshem.



Hör gärna
med oss!

0510 244 77
Stenportsgatan 49
531 54 Lidköping
www. carpart.se

www.gardochvilla.se

Bild ikea art event

Foto: Marbodal

Börja vårrensningen med
att bestämma dig nu

förnyar de
Skräddars

■ Märkningen på elprodukter kommer att
förändras. Förutom all säkerhetsmärkning
som CE-märke, märkspänning med mera,
så ska märkningen innehålla tillverkarens
och importörens postadress. Detta så att
du som kund lätt kan komma i kontakt
med tillverkaren eller importören ifall någon brist upptäcks i produkten. Dessutom
ska bruksanvisningar vara på svenska.
Föreskrifterna gäller från den 20 april.
Det innebär att alla produkter därefter
ska uppfylla kraven i de nya föreskrifterna.
De produkter som idag finns på marknaden och som uppfyller kraven i de tidigare
föreskrifterna får dock fortsätta säljas.

NYTT. Elgrejor ska märkas med postadress och ha
svensk bruksanvisning.

TEXT Marie Pallhed FOTO Johan Pettersson
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BLICKFÅNG. Centralt placerad sätter den murade
spisen stilen för hela vardagsrummet. Perfekt
att runda.

SAMLINGSPLATS. I köket trivs vi, både till vardags och fest, säger Frida Saracco och Andreas Gustafsson.

H

istorien om Skräddars går långt
tillbaka i tiden. Frida Saraccos
mormor är uppvuxen på gården
och Frida själv har tillbringat många somrar på härliga Kållandsö.
– Så klart att jag fått en speciell relation
till denna vackra plats. Särskilt som jag
också är lite besatt av historia. Som barn
ville jag nästan bo på Läckö slott och höra
historierna därifrån gång på gång.
Efter nästan 12 år i Norge beslutade sig
Frida och sambon Andreas att flytta hem
igen. Och självklart kom Skräddars på tal.
– På tomten stod ett 1800-talstorp som
blivit alltmer förfallet. Det gick helt enkelt
inte att renovera. Till och med grunden
höll på att ge vika.
Så det blev rivning, sprängning och så
småningom nybyggt hus.
– Andreas är snickare och har gjort det
mesta själv på sin fritid, säger Frida.
Dessutom har han såväl ritat huset som
varit byggherre. 2013 började han bygga
och i juli 2014 flyttade familjen in.
– Men vi var långtifrån färdiga. Och det
är vi förresten inte nu heller. Vi har alltid
projekt på gång.
Huset är falurött och byggt i gammaldags
stil. Den som inte är insatt kan mycket väl
tro att huset är gammalt.
– Vår tanke har varit att huset ska kännas
som om det alltid funnits på denna plats
och att det ska påminna om det gamla
huset.
Det gör det. Och så även på insidan. För
här finns möbler och detaljer från mormors barndomshem. Härligt uppblandade
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med nya möbler.
– Jag gillar olika stilar, säger Frida. Är
spretig i min smak och gör en egen mix av
inredning jag tycker om.
I hallen välkomnas man av en ombonad
känsla som mjukt leder vidare till en
öppen planlösning med kök, vardagsrum
och blivande bibliotek i fil.
– Min dröm är ett bibliotek där jag kan
inreda med farfars vackra gamla böcker som jag sparat. Men just nu funkar
rummet istället som ett kontor för det nya
företag – The Walk-In – som jag nu håller
på att starta upp.
Från början var tanken att platsbygga
köket. Men med småbarn som tar mycket

tid plus husbyggande tröt till slut orken
att leta alternativ.
– Jag var lite oförberedd på hur många val
som snabbt ska göras när man bygger hus,
säger Frida. I köksvalet letade jag efter
gammeldags bruna träluckor men hittade
inga. Kök måste vi ha och vi bestämde oss
för att köpa ett Ikeakök så att vi skulle bli
klara.
Och här någonstans hörs det att Frida
inte är helt nöjd. Köket blev mer modernt
än hon från början tänkt sig. Men så
småningom kommer säkert luckorna att
se annorlunda ut. För i detta hem är det
alltid något nytt på gång.

SKRÄDDARS. – Vi undersökte om det skulle funka att renovera det gamla huset, men kom snabbt fram till
att det var omöjligt. Så det fick bli nytt i gammal stil.

www.gardochvilla.se

SKYMD I GRÄSET. Den
gamla vedspisen hittade paret
slängd bakom vedboden på gården.
Den slängdes ut när elektriciteten kom
ovetandes om att den skulle tas i anspråk
och renoveras så där 70 år senare.

Vi hälsar på hos
Namn: Frida Saracco,
Anders Gustafsson med barnen
Celina 6, Caesar 3 år, Cienna 1 år.
Huset: Byggt 2014, 1½ plans,
230 kvm, Skräddars, Kållandsö.
Jobb: Frida enhetschef på
Försäkringskassan & Instagramkontot The Walk-In, Andreas arbetsledare MVB.
Intressen: Barn och hus. gourmetmat.
Inredningstänk: Blandad stil,
gårdskänsla och mormors saker.
På G: Trädgården, glasveranda av
gamla fönster, växthus, pool…

VÄLKOMNANDE. Den mysigt ombonade hallen
är inredd med kalkstensgolv från Thorsbergs
stenhuggeri. Den mjukt rundande väggen leder
följsamt besökaren vidare in i det nybyggda huset
i gammal stil.

KLÄDKAMMARE. Detaljerna till husets walkincloset är egenhändigt tillverkade av Andreas efter
Fridas design. Genom det tillvaratagna fönstret
skymtar New York. Ett exempel på kombon nytt
och gammalt.

”Vi har bevarat detaljer från huset
som stod här förut”

FÖLJESLAGARE. – Lampan från Kartell har följt
med mig i olika hem.
Den passar så många
olika stilar och har blivit
en favoritdetalj. Nu står
den på kontoret.

KAPRIFOL. Skafferiet
beställde Frida redan
på ritningen. Det är
stort med fint mönstrad
tapet med samma
mönster som i riktig
skepnad klättrade på
utsidan av det gamla
huset.

MATERIALKÄNSLA. – Om vi inte byggt huset själva
skulle vi aldrig haft råd att satsa lite extra på materialvalen. Den italienska marmorn hade jag sett ut
för länge sedan, liksom mosaiken vid badkaret.

SKÅPKÄNSLA. Celinas klädskåp har Andreas byggt
av fönster från det gamla huset. I andra delar av
huset finns fler tillvaratagna skåp från mormors tid.
Där förvaras finporslin och lite festligare glas.

www.gardochvilla.se

FRÅN FÖRR. Kommoden på nedervåningens lilla
toalett är den som förr användes i det gamla huset.
Fast nu moderniserad. Kranar i mässing förgyller.
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Drömmen om landet gav nytt livsinnehåll
För 8 år sen gick flytten från stan till
landet. För ett par månader sen gick
nästa. Men inte tillbaka till stadslivet.
Utan till större bostad, några kilometer bort. För fler drömmar att
förverkliga.

Sekelskifteshuset
på landet

TEXT Marie Pallhed FOTO Maria Eberfors

L

inda Lindblad är uppvuxen i
stadsbruset. Hon har aldrig bott på
landet. Ändå bestämde hon sig då
för 8 år sen att, tillsammans med sambon
Mattias, följa drömmen om ett lugnare
och gemytligt liv på landet.
– Vi köpte en gammal skola, ett renoveringsobjekt. Första dagen efter det att vi
flyttat in så tänkte jag: Men gud vad har
vi gjort?
Det blåste rakt genom väggarna, fönstren var otäta, panel, tak – ja allt behövde
bytas. Och det inte bara på huvudbyggnaden. Utan samma sak på de andra fyra
byggnaderna som hörde till fastigheten.
Men Linda själv är målare och sambon
kan snickra. Så de satte igång.
– Vi var lite blåögda, visste inte hur mycket jobb som egentligen skulle komma
att krävas. Men vi ångrade oss inte en
sekund. Vi trivdes. Och så renoverade vi
rum efter rum, utsida, tak ja allt.
Både Linda och Mattias är öppna, varma
och sociala personer som ställer upp när
någon hamnat snett.

PÅ LANDET. - Många av dem vi träffat under årens
lopp har blivit en del av vår familj. Det är skönt och
märka att folk mår bra av att vara här. Lika bra som
vi själva mår av att bo på landet.

– Vi började att hjälpa några bekanta
som råkat ut för svårigheter och fick så
småningom en professionell fråga om vi
kunde tänka oss att öppna vår bostad för
familjehemsplacerade. Vi testade och det
är inget vi har ångrat.
Det var 5 år sedan. Familjehemslivet har
blivit ett sätt att leva – en livsstil som de
trivs oerhört bra med.
– Vi hade inte tänkt flytta. Vi trivs så bra i
bygden och ville inte att vår 9-åring skulle
behöva byta skola. Men så blev detta

Här bor Linda Lindblad,
Mattias Söderström,
sonen Oliver 18 år och
dottern Ida 9 år.
Dessutom bor just nu
ytterligare 3 st vuxna
familjemedlemmar här.
Antalet kan variera.
Jobb: Linda jobbar extra
på behandlingshem och
Mattias jobbar natt på
behandlingshem.
Huset byggdes i början
av 1900-talet, 2 plan,
11 rum och 2 kök,
totalt 460 kvm.
Trädgården är stor,
underbar och välskött.

VÄLSKÖTT. Huset behöver inte renoveras. Här
kan Linda och Mattias
titta på en hel Netflixserie med gott samvete.
– Så kändes det inte i
förra huset.

livsstil
”Det här är den
vi drömt om”
välskötta hus till salu. Och vi behövde fler
rum. Så huset blev vårt.
Det vackra gulmålade huset har 5 rum
och kök på ovanvåningen och 6 rum och
kök på nedre plan.
– Vi vill fortsätta utveckla vår allt större
familj genom familjehemsverksamheten.
För det är precis så det känns, vår familj
växer med nya medlemmar som bor eller
har bott hos oss. Att känna att man hjälper till känns som bomull i hjärtat.
GÅRDEN VÄNHEM. – Jag tycker om att ha folk omkring mig och att omge mig med en stor härlig familj, säger Linda Lindblad. Här trivs vi otroligt bra.

Förbered din dröm om livet med hus på landet
Det är härligt att få möjlighet att följa
sina drömmar. Kanske om en bostad
på landet. Förbered dig i tanken och
få ut mesta möjliga när det är dags
för husköp.
TEXT Marie Pallhed

Självklart köper man hus efter ekonomi.
Det är grundförutsättningen.
- Ju närmare stan desto högre huspris är
prisbilden som gäller i de flesta fall, säger
Andreas Rutqvist på Fastighetsbyrån. Men
vi märker också att många värdesätter ett
lugnt boende utanför stan och att vissa
områden på landet är mer efterfrågade.
Det påverkar priserna.
En målbild om livet på landet är bra för
att behålla kontrollen i processen husköp.
Särskilt när man sett det känslomässigt
12

rätta huset på en visning.
– Hur ser din husdröm på landet ut? Vilket behov har du av närhet till skola, affär
och bensinmack? Är du beredd på att vara
bilberoende eller är kollektiva kommunikationer ett måste?
För boendekostnaden påverkas betydligt
av om du måste pendla eller skjutsa barn i
egen bil jämfört med att åka kollektivt.
Köparens undersökningsplikt är viktig.
- Finns ett besiktningsprotokoll så är det
viktigt att som köpare gå igenom det och
ta ställning till eventuella fel eller brister.
Tecknar man en dolda-felförsäkring gäller
den endast dolda fel. Inte fel som ingår i
köparens undersökningsplikt att upptäcka.
Finns inget protokoll är det köparens
ansvar att besiktiga huset.
Status på vatten och avlopp ingår vanliwww.gardochvilla.se

gen inte i besiktningen. Detta är upp till
köparen att kontrollera.
– Är huset inte anslutet till kommunens
va/avlopp bör man kolla vad det är för
slags anläggning och om den har de tillstånd som krävs.
Samma sak gäller el och eldstäder, som
bör kontrolleras av köparen.
Viktigt är också att ta reda på om det finns
servitut. Har du tillgång till något på grannens tomt? Eller har grannarna rätt att
utnyttja vägar eller
annat på din tomt?
MÅLBILD. – Hur väl passar
huset in på min bild av livet
på landet? Det är en bra fråga
att ställa sig, säger Andreas
Rutqvist på
Fastighetsbyrån.

HJÄLPA VARANDRA. – Kan man hjälpa så ska man, känner jag, säger Linda. Tror att det är viktigt i en rehabilitering att få möjlighet att återhämta sig i ett lugnt familjehem där någon bryr sig om.

www.gardochvilla.se

FIX. Linda förnyar färgskalan inne med favoriten
Kalklitir i nyans grå Emma.
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Massor
marmed som
möbler

Vårens nyheter på plats, välkommen in i butiken!

20 %

rabatt på alla
Vikingsängar och
tillbehör

maj 2016

Ord. pris
14.400:-

10.995:- Holiday

Birka
Continental

Soffgrupp med bord hög rygg ställbara fåtöljer

Ord. pris
8490:-

Finn i många färger

Cortina Royal

Hilding Cortina royal
continental med hög
pocket 5-zon och gavel

7990:-

Ord. pris
20.690:-

14.995:-

Ilse

Svängd 3-sitssoffa 246cm

Siesta Lyx

Continentalsäng med
gavel 160 x 200 cm
alt. 180 x 200 cm

Gilbert Delight

3-sitssoffa, finns även
2-sits och fåtölj
180 x 200 cm

Ord. pris
6390:-

8595:-

160 x 200 cm

7990:-

Borrebodagatan 35, 545 31 Töreboda
Telefon: 0506–715 95 | Fax: 0506–101 09
Mail: info@br-anderssons-mobler.se

5490:-

ÖPPETTIDER

Måndag 10-19 | Tisdag-Fredag 10-18
Lördag 10-14 | Söndag 12-16

Från

SKYNDA OCH FYNDA

Sommaren är här och vi har fyllt lagren med både nytt och begagnat.
Söker du husbil eller husvagn är chansen stor att du hittar ditt nästa
fordon hos oss, och just nu med riktigt förmånlig finansiering.

WEINSBERG CARAONE 550 QDK

Speciellt anpassad för er barnfamiljer
med upp till hela 7 sovplatser!

KNAUS EXCLUSIVE 590 UE

Upplev frihet på väg med Exclusive.
Ingår i Scandinavian Selection.

PRIS: 242 100.-

BENGTS

RÄNT
A!

CI MAGIS 82 XT

En idealisk husbil att närma
sig friluftslivet med.

PRIS: 354 600.-

PRIS: 653 000.-

Rävstorp 5, Skövde • Telefon 0500 -42 50 40
Besök vår hemsida för mer information www.bengtshusvagn.se
Gilla oss på facebook!

14

1,95%

Finansiering i samarbete med Ecster. Kampanjen pågår
mellan 16-29/5. För övriga villkor kontakta oss.

www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se
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Hälsotips!

MARIESTADS SOLSKYDDSBUTIK

Njut av din trädgård. Skippa att använda mer
maskiner för att hinna mer. Lugn, ro och njutning får du knappast av buller och avgaser.
Trädgårdsaktiviteter som att klippa gräs,
rensa och beskära ger både styrka och
kondition. I vissa fall jämförbart med
organiserad motionsträning.

Monter 918

Experten inom jord, skog, entreprenad och åkeri





Trädgård för latmaskar
TEXT Marie Pallhed FOTO Dan Rosenholm

L

ösningen är att göra det enkelt för
sig, menar Dan Rosenholm, trädgårdsexpert och författare till boken
”Trädgård för lata”.
– Se till att trädgården sköter sig själv så
mycket som möjligt.
Mycket hänger på inställningen. Först
måste insikten komma: Det går inte att
vara pedantisk. Sen handlar det om att

lära sig tolerera att det inte blir lika prydligt som man skulle vilja.
Och när den insikten fallit på plats öppnas
ögonen för att det finns få trädgårdsmiljöer som är lika sköna som de lätt förfallna,
där ogräsen spirar mer än de egentligen
borde.
LATMANSTRÄDGÅRD.
– Drömmer du om en prunkande trädgård, med föredrar
hängmattan och grillen före
spade, gräsklippare och skottkärra? Det är fullt möjligt,
säger Dan Rosenholm. Det
går att skapa en härlig oas
med minimal arbetsinsats.
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En komplett sats som förser dig med verktyg
för resten av livet. 715 delar i en snygg och
praktisk förvaringslösning.
Proffskvalitet!

1. Strunta i vad grannen tycker.
Det är din trädgård.
2. Följ naturens ordning, så blir allt lättare.
3. Växter ska inte gullas med. Rätt växt på rätt
plats, sedan får de klara sig själva.
4. Om någon planta inte trivs fast du prövat
nästan allt, gräv upp och släng den.
5. Koncentrera trädgårdsansträngningarna till
de platser som används mest.
6. Framförallt: Vad du inte behöver göra idag
kan lika gärna göras någon annan dag.
TIPS! Boken ”Trädgårdshandbok för lata”
Norstedts, innehåller 88 trädgårdstips
för den late trädgårdsodlaren.
 KRAGAR. Odlar du i pallkragar så
är det lätt att rensa, blir snyggt och prydligt och
jorden värms upp på ett kick på våren. Om du inte
har rotogräs kan du vända jorden snabbt och sen
hälla på en eller två billiga säckar planteringsjord.
Det räcker för att kväva små ogräsfrön och är bra
för sådd bland vivorna. Enkelhet är inte bara skön,
den är billig och lättsam också.
 FÄRDIGKÖPT. Den absolut enklaste uteplatsen
är bord och stolar placerade på gräsmattan. Ett
annat enkelt alternativ är att köpa sittplatsen
färdig. Så slipper du krångla och bygga själv. Och
det är inte alltid i de dyraste butikerna utbudet
är som bäst. Paviljongen på bilden är ett sådant
exempel som är kompletterad med armeringsnät
för växterna att klättra på.

VI HAR KVALITETSPRODUKTERNA DU SÖKER
BÅDE INTERIÖRT & EXTERIÖRT:

Ord.pris 29.900:-

• Markiser • Persienner
• Bomullgardiner • Plisségardiner
• Rullgardiner • Panelgardiner
• Hiss- och vanliga
• Insektsnät

FRAKTFRITT

Ord.pris 11.995:En perfekt instegsvagn på hela 282 delar
med det du behöver. Komplettera sen
med fler verktyg och överskåp.

RING OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

Komplett laserpaket!

Ny adress: Stockholmsv. 45

542 32 Mariestad
Tel 0501-400 22, info@ekedals.se

Luna bygglaser med synligt ljus
ljus, manuell
fallinställning även via fjärrkontroll. Levereras
fa
med lase
laser, fjärrkontroll, lasermottagare, hållare,
nivåstång, alustativ,
nivåstång
tiv, uppladdningsbara
batterier och vväggfäste/golvplatta.
tta.

ÖPPET: Må, Ti, On 12-17, To 12-19, Fr 12-15
Telefontid: Måndag-Fredag 9-17.

www.ekedals.se
FRAKTFRITT

Den trädgårdslates 6 budord

foto Ann-Christin Rosenholm

Trädgårdens gångar kräver hårda och
tåliga ytor. Sten är ett bra materialval
med möjligheter till estetisk variation.
Som du dessutom kan lägga själv.

Boka
dsfritt
a
n
t
s
o
k
sök
hembe

Teng Tools Verktygsvagnar

Handdriven gräsklippning och grävning
kräver ungefär sex gånger så mycket energi
som vila. Det är lika mycket som vid simning
och aerobics.

 BYGG INTE. Du behöver inte slita ut dig för att
äta utomhus några gånger per år. Strunta i att
bygga altan eller uteplats och använd det som
redan finns i trädgården. Ett uppstammat fruktträd
är exempelvis alldeles idealiskt som tak. Placera en
stol eller en hel matgrupp där under. Mitt i gräset
bland vivorna. Enkelhet är inte bara skön, den är
billig och lättsam också.
 FÖLJ NATUREN. Den naturnära trädgården
kräver lite skötsel. Utnyttja det som redan finns.
Och låt dina trädgårdsväxter beblanda sig med det
vilda. Det finns massor av växter som gillar att växa
bland tallar och inhemska lövträd, t ex funkior,
amerikanskt älggräs och riddarsporrar. Se dock
alltid till att växtförhållandena är de rätta.
 GRÖNSKA. Acceptera att gräsmattan är vildvuxen och innehåller blommande ogräs. Vanliga
ogräs som vitklöver, tusensköna, brunört och vissa
veronikor behöver du inte bekymra dig för. De är ju
lika gröna och fina som gräset.
 LITEN YTA. Om du trots allt vill ha gräsmattan
som en green – minimera utrymmet. Att hålla efter
ogräs, gödsla, vattna och klippa en gräsmattesnutt
på några tiotals kvadratmeter är fullt realistiskt.

maj 2016

Ord.pris 7.890:Ord.pris 7.890:-

GLASÖGON & LINSER

Info Avstånd Area- & volymmätning.
(värde 1.190:-)

Låga omkostnader
Högsta kvalitet
& utmärkt
service

Transporttank
för diesel, 220 lit
Dim: 800x600x700 mm
WEBMaterial: Polyeten
DRÄPARE
Vikt tom tank: 26 kg
Vikt tom tank m pump: 35 kg
Volt: 12 V även 24V
Flöde: 40 l/min
Art. nr: 3650-TS140202
Kabel: 4 m
Exkl lock
Stopp plugg
Tankslang: 4.5-Ø19
Munstycke: Aut
Säkerhetsventil: 1” Ord.pris 5.990:-

Välkommen att göra
GRATIS SYNKONTROLL året runt

Högsta
GLASÖGON
& LINSER
5 års gara
på tank & punti
mp

kvalitet Välkommen till en fristående och
& utmärkt
helt unik butik!
service

Boka
k
klassis
även
ge
massa

MSPA SUPER Camaro M-051 Premium4.6N45u!0:pers.
inkl. Stora Startpaketet
Borrchuck adapter

Borrchuck 1,5-13
Fäste 1/2"x20 UNF

Välkommen
att göra

Magnetborrmaskin Eco 32

• Effekt 1050W
• Varvtal 450/min
• Dragkraft
magnet 1500 kg
• Vikt 12 kg
• Höjd 370-512 mm
• Weldonfäste
• Kärnborr <32 mm
• Spiralborr <13 mm

50:-

ord. pris 6.9

inkl underhållsladdare

8.490:Ord. pris 10.900:-

actionkamera

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING! Alla priset är +moms

Gratis synkoll
året runt

Boka även
sage
klassisk mas

Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov.
Tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99
Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

www.gardochvilla.se
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MagicMoveID®

VI STRÄVAR INTE EFTER ATT
BLI STÖRST, UTAN BÄST!

Restaurang Karlsholmes
läckra julbord!

Elegant design. Nya idéer och möjligheter. Det är drivkraften
hos HTH. Just nu kan du uppleva flera nya köksmodeller:
Athena Ljus Ask på bilden och den geniala förvaringslösningen MagicMoveID, som med ett enkelt tryck hissar
Elegant
Nya idéer
ochdesign.
möjligheter.
Det och
är drivkraften
ner dendesign.
bakre delen
av överskåpet.
Elegant
Nya idéer
möjligheter. Det är drivkraften
hos HTH. Just nu kanhos
du HTH.
uppleva
nyadu
köksmodeller:
Justflera
nu kan
uppleva flera nya köksmodeller:
Athena
Ljus
Ask
på
bilden
och
den
geniala
förvaringsFörverkliga din köksdröm
hth.se
boka ett
Athenapå
Ljus
Ask och
på bilden
och den geniala förvaringslösningen
MagicMoveID,
med
ett enkelt tryck
hissar
inspirationsmöte.
MagicMoveID,
somduka
med
ett
enkelt
tryck på
hissar
Med
mångalösningen
årssom
erfarenhet
av att
upp
julbord
klassiska
ner den bakre delen av
neröverskåpet.
den bakre delen av överskåpet.

krogar i Sverige och utomlands kommer turen till Mariestad

Öppet hus:

• Kök
• Badrumsinredningar
• Garderobslösningar

Malin Bengtsson
Fastighetsmäklare
0705-91 77 10
malin.bengtsson@maklarhuset.se

maj 2016
Nu har tomten kommit till Mariestad och i säcken har han en in julklapp!

MagicMoveID®

Inte nöjd med standard?
Vi tillverkar

Maria Andersson
Kontorschef/ Fastighetsmäklare
0725-21 52 00
maria.andersson@maklarhuset.se

Gård&Villa

MagicMoveID®

FÅ EN AEG
INDUKTIONSHÄLL
PÅ KÖPET *
FÅ EN AEG
FÅ EN AEG
(Värde upp till 21 595:-)
INDUKTIONSHÄLL
INDUKTIONSHÄLL
*
* Vid KÖPET
köp av 3 st.
PÅ
PÅ KÖPET *
övriga AEG vitvaror.
(Värde upp till 21 595:-) (Värde upp till 21 595:-)
* Vid köp av 3 st.
övriga AEG vitvaror.

* Vid köp av 3 st.
övriga AEG vitvaror.

från grunden

Förverkliga din köksdröm
på hth.se
boka ett
och
nya
restaurangKarlsholme.
din och
köksdröm
på hth.se och boka ett
23 april kl. 10–15 Förverkliga
inspirationsmöte. inspirationsmöte.

ÖGA
24
aprilbjuds
kl. 11–15
Här
du på god mat, vacker miljö och personlig service.
Öppet hus:
Öppet hus:
FÖR NYA
23 april kl. 10–15 23 april kl. 10–15
ÖGA
24
april
kl.
11–15
Julbord
moderna inslag
ÖGA på klassiskt24 vis
april kl.med
11–15
MÖJLIGHETER
att njuta av vårt härliga julbord. Här finns allt som man kan önska sig på ett julbord. Allt från klassiska rätter
FÖR Välkomna
NYA
FÖR
NYA
såsom svensk julskinka och hemlagade köttbullar till senapswhiskysill och lokalproducerad varmrökt lax. Ett flertal
vegetariska rätter finns uppdukade och givetvis kan du frossa bland godsakerna på dessert- och godisbordet.
MÖJLIGHETER
MÖJLIGHETER
Varsågoda, ett litet smakprov!
/ ATHENA LJUS ASK FANER/MÖRK SAND LAMINAT

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken
541 39 Skövde
Tel. 0500-48 58 44, www.hth.se

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken
Södra Metallvägen 2, Stallsiken

541 39 Skövde
/ ATHENA LJUS ASK FANER/MÖRK
SAND
LAMINAT
/ ATHENA
LJUS
ASK FANER/MÖRK SAND LAMINAT

541 39 Skövde
Tel. 0500-48 58 44, www.hth.se
Tel. 0500-48 58 44, www.hth.se

Sillar

Vi har ett flertal goda egna sill inläggningar med sill från Klädesholmen.
Klassiker som senapssill och inlagd sill till pepparrot- och whiskysill.

Fiskbord

På fiskbordet finns honungslax från Mariestad, flädergravad lax, ägghalvor med skagenröra och fiskpaté med kräftor.

Kallskuret Svensk rostbiff och julskinka från Köttex, kinnekullerökt skinka, tartar på gravad hjort, goda korvar och pastejer.

Malin Wallén
Fastighetsmäklare
0722-01 23 66
malin.wallen@maklarhuset.se

Lunchöppet hela sommaren!

Småvarmt Hemlagade köttbullar, svensk prinskorv, Janssons frestelse, spännande revben och lågtempererad fläskstek,
Västergötlandsspecialiteter såsom grynkorv och bruna bönor är en självklarhet!
Önskas lutfisk så går det bra att förbeställa.
Räkfrossa, quizkvällar, Fotbolls-EM-fest,

Allt måttanpassat och utformat efter kundens önskemål

Lokala ostar med franska inslag. Eget vörtbröd bakat av Kinnekulle
gårdens
duktiga konditor.
konserter,
grillkvällar
och mycket
Dessert

För aktuella
event
och öppettider
Ris a la Malta, glöggkryddad pannacotta, chokladmousse
med körsbär,
äppelfyllda
pannkakor

 
www.karlsholme.nu

Julgodis, frukt och nötter

Magdalena Thorell
Mäklarassistent / Kontorsansvarig
0500-41 77 10
magdalena.thorell@maklarhuset.se

Varmt välkoma

Vi erbjuder även julbord för grupper
övriga dagar samt jultallrik.
Ring oss för mer information 0501-399 290.







Välkommen!

Storgatan 26, 541 30 SKÖVDE
Tel 0500-41 77 10
www.maklarhuset.se
skovde@maklarhuset.se

bord Nygatan
0501-399
290
Boka bord: 0501-399 290 • RestaurangBoka
Karlsholme,
32, Mariestad
• www.res

Skärvavägen 15, Eggby, 532 92 Axvall
www.skarvssnickeri.se

0511-630 18
johan@skarvssnickeri.se.

RESTAURANG 

En sommar på Karlsholme med full aktivitet!





BOKA
TID FÖR
PLANERING AV
DITT HÖSTKÖK
ELLER BADRUM
REDAN
NU!

5 års

Vänd dig med förtroende till oss
när du vill ha hjälp med:

DITT SJÄLVKLARA
KÖKSVAL!
Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten
men är specialister på kök och bad.

ERIKSSONS

SNICKERI & INREDNING

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

www.skovde.mobalpa.se

Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig
med allt från planering till färdigt kök!

KÖK & BAD

Vi har alla hantverkare du behöver!

www.gardochvilla.se

•
•
•
•

Takbyte
Takläggning
Takrenovering
Asbestsanering

ARBETSGARANTI
på utfört jobb

TAK-KAMPANJ!

Boka ditt tak nu
Ring eller meila för kostnadsfri offert

 



ROTavdraget!



















0511-290 50


tjtakofasad@hotmail.se

www.tjtakofasad.se



































TAK-KAMPANJ!

www.gardochvilla.se






Glöm inte

Vi har lång erfarenhet och utbildade takläggare. Vi använder endast material
av hög kvalitet och håller vad vi lovar. En fördel att anlita oss är att du får ett
totalpris på hela arbetet inkl. ställningar. Välkommen med din förfrågan!

Boka ditt tak nu



Karlsholme, Nygatan 32, Mariestad
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HASTIGHETSMÄTARE.
Som den tävlingsbil den
är domineras instrumenteringen av en varvräknavarvräkna
re. Hastighetsmätare var
oväsentlig då, men för
att möta registreringskraven monterade Ingvar
en GPS som visar exakt
hastighet.

FÖR DEPÅSTOPP. Bakdelen är mycket speciell och
att det var en bil avsedd för racing märks inte minst
på de dubbla tanklocket - för minimal tankningstid
vid depåstopp.

maj 2016

ARBETSKRÄVANDE. Längst fram sitter kompressorn. Den krävde mycket arbete att få på plats och
adderar cirka 11 hästkrafter till motorns ursprungliga 54.

UTSÖKT. Finliret är utsökt
in i minsta detalj på
Ingvars Mercer-modell
och allt har han skapat
själv. Här en detalj från
handbromsen.

SMYCKE. MG Type Q är verkligen en modell som
sticker ut. Ett rullande smycke helt enkelt.

FÅ EXEMPLAR.– Jag är MG-frälst sedan gammalt. Typ Q är speciell eftersom den ursprungligen bara byggdes i åtta exemplar och jag tycker den är charmigt vacker,
berättar Ingvar Dahlberg.

En vägarnas juvel
Den här sommaren pyntas länets vägar av ännu en nygammal juvel. Ingvar
Dahlberg i Mariestad har efter drygt
sju års arbete fått sin MG TA/Q-Type
reggad och klar för trafik.
– I grunden består den av en MG TA
från 1938 som fått ny, handknackad
aluminiumkaross, berättar han.

A

TEXT OCH FOTO Ulf C Nilsson

tt hitta en MG Q-type utanför
museum är i stort sett omöjligt
idag. Denna racer gjordes ju bara i
åtta exemplar 1934. Repliker finns det fler
av, men prislappen på dessa brukar ändå
landa på mellan 700 000 och en miljon.
Så mycket har Ingvar inte betalat, men det
har istället kostat mycket arbete.
– Jag köpte den som byggsats i England
för 12 000 pund och i princip var det en
nedplockad MG TA -38 utan kaross, men

20

TÅLAMODSKRÄVANDE. Den Marlborosponsrade
nummer 19 är senaste tillskottet i samlingen - och
den tog åtta månader att få klar.

BRUTALT VACKER. Det där med krockvänlighet och minimerande av skador för påkörda fotgängare var inte
ens påtänkt 1934. Men vackert på ett brutalt sätt blev det.

www.gardochvilla.se

med handknackade skärmar och inte
minst den båtformade aktern, berättar
han.
Fast komplett var den ju inte. Utöver en
massa arbete att sätta ihop den har detaljer
som klädsel, lyktor och kompressor tillkommit. Plus ett topplock med crossflow
för 30 000 kr som skulle matcha kompressorn.
– Men det var feltillverkat, så bara den
detaljen tog tre år med en massa svetsning
och borrning för att fixa till.
Motorhuv med gälar för kylning har Ingvar själv tillverkat - inklusive ett specialverktyg för att åstadkomma gälarna.
– Jag satt och klurade en julhelg, resultatet
blev en idé som jag sedan skapade i min
verkstad.
Från den verkstaden har åtskilliga mästerverk kommit genom årens lopp. Mest
uppmärksammad är Ingvars modell av
1910 års landsvägsracer Mercer Raceabout
- komplett med en fungerande 4-cylindrig
motor på 115 cc.
– Jag fick syn på den i en bok som min
son hade skaffat och tyckte att den bilen
var det läckraste jag sett! Som nybliven
pensionär hade jag plötsligt gott om tid för

DETALJER. Till skillnad från standardutförande
så har Ingvar valt att nytillverka många detaljer i
motorrummet i rostfritt stål - precisionsskuret på
en verkstad i Mariestad.

ett sådant här projekt.
Den modellbilen gör succé var den än
visas. Att den är körbar med radiostyrning
gör inte saken sämre.
Att bygga motorer är inget nytt för denne
85-åring. Sin första fungerande byggde
han redan när han var 14 år gammal. Det
har blivit åtskilliga fler med åren, bland
annat en 200 cc Morgan V8 och en liten
9-cylindrig Wright flygplansmotor.
Många är de som haft kontakt med hans
grejor utan att veta om det. Ingvar var
tidigare lärare i Mariestad och drog tidigt
www.gardochvilla.se

igång en verksamhet med elektronikbyggsatser för skolbruk. Dessa finns nu på i
stort sett varenda skola i landet.
Ingvar är förstås en stor dataentusiast,
inte minst för att världen därmed har
krympt för alla med specialintressen. Brittiska bilar är hans passion framför andra.
MG:n är den andra som fått nytt liv här.
Den förra var en MG TC från 1949 som
hans son Anders nu förvaltar. Till vardags
sommartid kör Ingvar Jaguar XK 8.
– Och ändå var pappa Ford-handlare i
Skara…
Som hobby vid sidan av allt annat pysslar
Ingvar även med modellflygplan - givetvis
drivna av motorer han själv bygger.
– Jag har dessutom en flygsimulator att
roa mig med.
När vädret är rätt gäller hans mer jordbundna ekipage. Då är det försiktig framfart som gäller. Visserligen är Q-modellen
kompressormatad, men det betyder i det
här sammanhanget bara att den fått några
extra hästkrafter utöver de 54 hk som
basmotorn levererar.
– Men så har fart heller aldrig varit något
som lockat. Det handlar om upplevelsen.
21
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Vi säljer Crawfords
garageportar!
ÖPPETTIDER:

Månd 07.00-18.00
Tisd-torsd 07.00-16.00

Välkommen in!
Hantverkaregatan 13,
Mariestad
Telnr 0501-39 30 98

mariestad@crawfordcenter.com

Välkommen in till oss!
mhusfärg
Handla uto

Personlig tomtbesiktning

s för
från Becker

500:-

sel
mes fasadpen
en Happy Ho
och vi bjuder på 9:e 15
100 mm, värd
2016
/6
30
m
Gäller to
nonsen
Ta med hela an
gen
on
tal
ur
pp
kli
eller

HAPPY HOMES MÅLARBODEN
Kållandsgatan 20, Lidköping
Tel 0510-293 80. Mån-fre 9-18

Få den perfekta klippningen med
en robotgräsklippare

Horns Tegelbruk
Nordens enda tegelbruk som
tillverkar äkta handslaget
tegel som bränns i vedeldad
flamugn. Tegel för golv, vägg
fasad m.m.

expeicret
cho
the

Vi bjuder
på en tomtbesiktning.
Kontakta
oss!

ÖPPETTIDER
I BUTIKEN

Tel 0511 - 54019
www.sibro.se

www.hornstegelbruk.se
070-54 99 038

måndag - fredag 9.00-17.00
lördag 10.00-13.00 söndag STÄNGT

SIBROBOLAGET Vättlösa Kyrkby 1, 533 91 Götene

LIDKÖPINGS
BREDASTE
BILUTBUD
HRM Bil i Lidköping - Allt från bruksbilar till sportbilar, klassiker och yrkesfordon
Erfaren
hjälp för trädgården,
Erfaren hjälp för
trädgården,
Erfaren
hjälpoch
förhantverket.
trädgården,
hemmet
hemmet och
hantverket.
hemmet
och hantverket.

Vi servar
Varmt välkommen!

Vi servar Skaraborg.
Vi servar Skaraborg.
Varmt
Varmtvälkommen!
välkommen!

Vi servarSkövde
Skaraborg.
Skaraborg.
0500-410 108
Skövde 0500-410 108
Falköping 0515-100 01
Varmt välkommen!

Falköping
0515-1000001
Lidköping 0510-614
Lidköping 0510-614 00
Skövde 0500-410 108
www.veteranpoolen.se

Falköping
Skövde 0500-410
108 0515-100 01
Lidköping 0510-614 00
Falköping 0515-100
01
www.veteranpoolen.se
Lidköping 0510-614 00
www.veteranpoolen.se

Inga startavgifter
eller bindningstider

www.veteranpoolen.se
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Mercedes-benz 380 SL Cab, -1983,
5698 mil, Guldmet. 249900:-

Mercedes-benz, 560 SL, Cab,
-1986, 14000 mil,
299900:-

Mercedes-benz, SLK 250 Cab, -2011,
MERCEDES
3417 mil, Svart
299900:Mercedes-benz 219 Sedan -1956

Mercedes-benz, E350, Cab,
-2011, 10000 mil
279900:-

Mercedes-benz, SLK 200 Cab,
-2008, 9500 mil, Röd 189900:-

Porsche 911/993 Cab
-1981, 0mil
399900:-

I LAGER

2 mil 149900:- Svart
Mercedes-benz 220 S -1952
18600 mil 449900:- Svart
Mercedes-benz 280SE 3,5-1972 4336 mil 139900:- Grå
Mercedes-benz A 180 CDI-2013 6400 mil 199900:- Mgrå
Mercedes-benz B 180/Navi/-2013 4370 mil 169900:- Lblå
Mercedes-benz B 180 CDI-2013 6070 mil 159900:- Silver
Mercedes-benz B 200 CDI-2012 7100 mil 189900:- Gr-gråm.
Mercedes-benz C180 Avag.-2015 2220 mil 299900:- Mgrå
Mercedes-benz C180 -2004
12268 mil 64900:- Svart
Mercedes-benz C 230 -2004
13600 mil 32500:- Silver
Mercedes-benz C 240 -2003
14400 mil 49500:- Lbrun
Mercedes-benz CL500 -2002 19699 mil 119900:- Svart
Mercedes-benz E220 -2014
5970 mil 329900:- Svart
Mercedes-benz E 220CDI -2013 8688 mil 259900:- Silver
Mercedes-benz ML350SUV-2012 6000 mil 399900:- Silverm.
Mercedes-benz R350 SUV-2007 15700 mil139900:- Grå
Mercedes-benz S 350 -2006
8025 mil 199900:- Mblå
Mercedes-benz S350 CDI-2011 4398 mil 399900:- Sv.met.
Mercedes-benz SL 500 -1993
9600 mil 179900:- Mgrå
Mercedes-benz Spr.155hk-2009 23835 mil 65000:- Gul

MER FRÅN VÅRT BILLAGER

Dodge,Viper GTS Sportkupé
-1998, 4736 mil, Silver 399900:-

Fiat, Balilla / Kanonskick,
-1934, 2425mil, 149900:-

SAAB, 9-3 1.8T Cab /150hk
-2005,10560mil, Svart 89900:-

MG, Midget Cabriolet
-1979, 766mil,
99900:-

HRM Bil AB - 0510 604 00
Tallhagsgatan 12 - Lidköping
Bilförsäljning: Mån-Fre 9-18, Lör 10-14
Service: Mån-Fre 7-16
Kundmottagning: Mån-Fre 7-17

Mercury, CougarXR7 Cab
-1973, 4590mil 239900:-

Dodge,Viper RT/10, Sportkupé
-2000, 1831 mil, Svart 399900:-

Volvo, 262c Bertone Sed.
-1978, 19917mil 129900:-

Opel Kap De.L. Hyd Ma
-1962, 8600mil 149900:-

Audi A4 Avant 2.0 TDI S-Line-2008 18260 mil 89900:- Vit
Audi Audi A1 1.4 TFSI /Halvk.-2013 2800 mil 159900:- Vit
BMW 320dXdrive177hk Sed-2009 6625 mil 169900:- Grå
BMW 850i/Svensks. Sp.kupé -1991 12029 mil 199900:- Röd
CitroenC1,1.0 5dr Halvkombi-2012 4156 mil 59900:- Sv.
Citroën C5 2.0 Kombi -2003
27000 mil 14900:- Mblå
KIA Ceed 1.6CRDi SW-2014
1500 mil 169900:- Vit
MG Midget PA Triple M -1934
30 mil 495000:- Grö
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D/4x4-201115500 mil 119900:- Silv.
Peugeot 407 SW2.7 Pan.tak-2008 19800 mil 69900:- Sv.
SAAB 9-5 SE Kombi 2.3t-2001
24300 mil 19900:- Lgrå
SAAB 9000 2.0i / Halvkombi-1991 10300 mil 39900:- Vit
Skoda Octavia RS Turb 20V/-2003 21500 mil 34900:- Gul
Suzuki Grand Vitara 1.9 5dr -2011 16500 mil 119900:- Brun
Suzuki S-Cross 1,6 DiesExcl. -2015 700 mil 244800:- Grön
Suzuki Swift 1,2 Comf 5dr-2015
500 mil 139300:- Sv.met.
Suzuki Swift 1.2 Comf. 5dr -2015 1200 mil 125800:- Guldm.
Suzuki SX4 1.6 / 4x4 SUV -2013 6813 mil 109900:- Silv.m.
Suzuki Vitara S 1,4 Boosterjet-2016 500 mil 217900:- Röd
Volvo Amazon 123 GTSedan-1967 3019 mil 184900:- Röd
VW Golf 1.4 TSI 170hk -2006
12500 mil 79900:- Svart
VW Scirocco Sportkupé -2009
9250 mil 99900:- Silver

HRM Bil är auktoriserad serviceverkstad för:
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HELT RÄTT. Gamla plåtleksaker, gärna mekaniska, är heta - men det är lätt att baxna för prislappen. En liten
”atomdriven” plåtraket kostar här 2 450 kr. Mjaaaa, vi kollar nog vidare.

TREND. Ljust och fräscht är på väg ut. Istället kommer mörka mahognymöbler - sådana som bara för
några år sedan brukade ha soptippen som nästa
destination.

60-TALSDEKOR. Retroporslin, till exempel ”Picknick” designat av Stig Lindberg har varit hett länge. – Retrofolk gillar dekoren och därför har priserna stigit så pass.

På pryljakt bland samlarna
En jättelik samlarmässa i Skara - kan
Fyndet vänta där? Bland tusentals
prylar känns utbudet lätt bedövande,
men med designkännaren Hans Johansson som sidekick blir det lugnare.
Han verkar kunna sikta in en Lisa Larson på en kilometers håll och har koll
på de olika glasbrukens designers.
Han är helt enkelt en som känner igen
ett Fynd.

N

TEXT OCH FOTO Ulf C Nilsson

u handlar det ju inte enbart om att
göra fynd, för då skulle huset lätt
bli överfyllt. Det ska passa in och
gärna visa att man åtminstone ligger lite
rätt i rådande trender.
Lite allmänna trender kunde mässgeneralerna Roger Gustavsson och Christer
Börjesson berätta om.
– Designprylar från 50- och 60-talet är
hett bland de yngre. Samma sak med retroprylar från samma period, till exempel
TV-kannor, förvaringsburkar och skyltar.
Och IKEA-möbler från 50-talet är otroligt
heta nu, till och med katalogerna, berättar
Christer.
Något han också märker är att den vita
och fräscha trenden är på väg ut. Tidigare
helt osäljbara teakmöbler - som ofta fick
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en slutstation på soptippen - börjar nu
bli eftertraktade, framförallt möbler från
1800-talet.
– En annan trend är att samlarna som
förr kom till mässan blir färre. Priserna på
gamla mynt och frimärken har till exempel fallit handlöst, berättar Christer.
Tur vi inte är samlare då. Det är de rätta
grejorna vi kikar efter. Johan spanar direkt
in monter med gamla plåtleksaker.
– Sådana är mycket eftertraktade, inte
minst bland äldre som minns grejorna de
lekte med som barn, säger Johan.
Emaljerade skyltar har blivit en het
inredningsdetalj. De finns för alla smakriktningar, från skurpulver och kaffe till
motorrelaterat. Lennart Ek från Falköping
har mängder att erbjuda, men prislappen
på gamla originalskyltar startar normalt
på runt tusenlappen och för en del är det
en nolla till i siffran.
Termosar från 50-talet ligger också bra
till - eller nytillverkade TV-kannor av 6070-talssnitt - perioden då TV-tittandet var
centralt i umgänget.
Hans hittar också en samling med diverse
rostiga gjutjärnsbyttor, baljor och urnor.
Skräp väl???
– Nejdå, en sådan där rätt placerad blir en
spännande accent i inredningen! Lite rost
www.gardochvilla.se

piggar upp.
Och så kommer vi till 60-talsporslinet
som med rätt dekor har haft en lång uppgång i retrotrenden.
Ett annat säker kort är Lisa Larson,
keramikdesignern som fortfarande vid 85
års ålder är aktiv. Trots ständigt nya pjäser
från hennes designverkstad håller priserna
på det gamla emot eller stiger. Mest kända
är hennes ”ABC-flickor” med generöst
runda former. Där drar det iväg mot flera
tusenlappar i pris, inte minst sedan de
blev poppis i Japan.
– Hon gjorde en igelkott också och den
gick förr att hitta för runt 1 400 kr. Nu får
man ge minst 8 000 berättar Johan.
Lejonen är också eftertraktade och tillverkas fortfarande.
– De nytillverkade känns igen på sina
ljusare ansikten och kostar hälften mot de
tidiga exemplaren.
Sen styr Hans iväg till ett bord där det
ligger ett par kakelplattor från Rörstrand och slår till på 350 kr styck!
Hallå, vad hände nu?
– Ett kanonfynd! Det finns elva stycken i
serien som Olle Albenius designade och
de brukar kosta uppåt tusenlappen styck,
myser Hans.
Och det blev dagens kap.

ANSVARIGA. Christer Börjesson och Roger Gustafsson har arrangerat samlarmässor i många år nu.
– Men samlarna blir allt färre. Nu kommer istället
folk på jakt efter designprylar att inreda med,
berättar Christer.

MELLANÖL. Mats Sjöholm från
Mariestad kunde erbjuda en rejält
tilltagen mellanölsburk.- Den
kommer säkert att pryda något
hem framöver menar Hans.

INREDNINGSDETALJ. Prislappen för gamla emaljskyltar startar på runt
tusenlappen idag. Då är kartong ett billigare alternativ som följt i
kölvattnet på de ”riktiga grejorna”.

POPULÄRA. De välmatade ABC-flickorna av Lisa
Larson har blivit enormt populära, inte minst i
Japan. Priserna är därefter. Den i randig baddräkt
drar iväg mot 2 000 kr medan den mer ovanliga
blommönstrade ger en prislapp på 8 500 kr.

SNACKISPRYL. En pryl att få igång samtal omkring kan vara en kul
grej i inredningen. Som den här 3D-varianten från 1800-talet - en
föregångare till TV-apparaten. – Den visar stereoskopiska bilder,
berättar säljaren Joachim Grüner från Tyskland.
UDDA BLIR DYRT. Dyraste Lisa Larson-figuren i
montern vi kikar på är 12 000 kr för en… ganska
ful blommig porslinsbil.– Grejen är att den har cromo-tryck och förmodligen är den enda i sitt slag.
Den vanliga kostar 7 500 kr berättar Lisa-experten
Tommy Gustavsson.

www.gardochvilla.se

EXPERTFYND.– Yes! Ett par
kakelplattor - förlåt dekorplattor
av Rörstrandsdesignern Olle
Albenius - blev Hans Johanssons
fynd den här dagen.
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Vi handhar Hondas
kompletta
sortiment av
trädgårdsmaskiner

Tel.
Magnus Ringqvist
Försäljningsansvarig
Trädgårdsmaskiner & MC
Telefon: 0511 400 104

Finansieringsförslag i samarbete med
Santander Consumer Bank
Monterat och klart (inkl. 1:a vinterservice)

I SAMARBETE MED

Från 895:-/mån

Villaägarna Skaraborg

annons.indd 1

2016-03-30 13:16

VÄLKOMMEN IN!

PRESENTER TILL
ALLA UNIKA MÖDRAR

Öppettider:
8-17 måndag-torsdag,
8-16 fredag
Bil,
Mc,Suv,
C-Däck

Ringar från 499:-

Köp
i
a
d
n
o
ny H
r!
a
m
m
o
s

Ronnie Andersson
Försäljningsansvarig
Honda
Tel: 0511 400 105

ifte

Däcksk

:-

299

Däckhotell

600:-

Charms från 399:Armband 749:-

Köp
ny Mazda i
sommar!

/säsong inkl.
däckskifte, tvätt
och förvaring

Storegårdsvägen 38
MARIESTAD
0501-160 50

Reine Thunberg
Försäljningsansvarig
Mazda
Tel: 0511 400 102

(mellan Willys o COOP)

er 100.000:ad HONDA öv
gn
ga
be
r
pe
köpet.
Om du kö
gräsklippare på
får du HONDA

6500:-

VÄRDE

Din elektriker i Tidaholm

Halskedja 1 099:-

Se den nya Mors dag-kollektionen. Hämta
inspiration till den perfekta presenten eller
dela med dig av det du önskar på pandora.net

Följ oss på

Välkommen till Valstad El AB!
mail: hans-skog@swipnet.se
mobil: 070-726 7756

INSERT YOUR LOGO HERE

After inserting logo, please remove the box. This can be done with “TouchUp Object Tool”
in Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing)
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Vi utför elinstallationer på lantbruk,
i industrilokaler och i bostäder efter
önskemål.
Alltid professionella installationer till
förmånliga priser.
Vi arbetar i Tidaholms kommun samt
i kringliggande kommuner där vi antar
såväl små som stora projekt.

www.gardochvilla.se

Sandlidsvägen 4, Folkabo
522 92 Tidaholm
Tel. 0502-411 44

Alltid
minst 100 bilar
i lager allt från
familjebil till
cabriolet.
Motor HR-V:
1.5 i-VTEC, 130 hk / 1.6 i-DTEC, 120 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,0-5,7 l/100 km. KoldioxidutSommarränta

2,95%

Besök våran hemsida eller
kom och hälsa på!
Öppettider:
Måndag-Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-16.00
Lördag 10.00-14.00

r t.o.m. 30/6.

lle
Erbjudandet gä

Chris
te

r

Jerr

y

www.gardochvilla.se

Begagnat eller nytt? Du väljer - vi levererar!

Kom och
köp en av
världens
bästa
Robotklippare!

Gård&Villa
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Snickare

Trädgårdsskötsel

Målare

Alla tiders

20%

Vi servar kunder i hela Skaraborg

V

i hälsar Bengt Wåhlander välkommen till
Skaraborg och Seniorkraft AB. Bengt har under
mer än 25 år som platschef i Stockholm varit
ansvarig som inredningssnickare med specialite på
köks- och badrumsrenoveringar samt läggning av
parkettgolv m.m. Han jobbar gärna också med t.ex.
inglasning av altaner och liknande sommarjobb.
Otaliga lägenhetsinnehavare på Östermalm i Stockholm
har fått se hans yrkesskicklighet. Bengt jobbar gärna
med krävande projekt där hög yrkeskompetens
eftersöks. Vi har även duktiga hantverkare
Bengt
inom måleri, tapetsering ,snickeri och
har ansvarat för
trädgård i hela Skaraborg.

RABATT

Fantastiska priser på utvalda
svensktillverkade markiser.

Vi har F-skatt samt ansvarsförsäkring, och är
medlem i företagarna.
Det skall kännas tryggt att anlita oss.

t.ex. renovering av
Nobelstiftelsens
lokaler i Stockholm
samt Bonnierhuset.

Seniorkraft i Skaraborg
Skövde, Mariestad, Lidköping, Falköping m.fl.

www.solskyddat.se

Telefon: 0768-48 03 54

0510-50150

www.seniorkraftiskaraborg.se

• Personbil (B)
• Riskutbildning 1
• Handledarkurser för
privat övningskörning
• Moped Klass 1

MYCKET MER ÄN
BARA DÄCK!

-

(ord. pris 9500

Villaägarna Skaraborg

Bengt Wåhlander

kompetens

UPP TILL

Mars 2016

8 tips till dig som funderar
på att köpa fritidshus

Nu storsatsar vi på bilservice och
reparationer – av alla märken!

Efter några lugna år ökar återigen
intresset för att köpa fritidshus.
Det driver upp priser och riskerar att
leda till snabba affärer. Här är 8 tips
från våra rådgivare, som du inte får
missa innan du slår till.
Innan du köper fritidshus - kom ihåg:
1. Besiktiga sommarstugan! Säljaren
ansvarar bara för dolda fel och köparen
ansvarar själv för övriga fel. Eftersom
sommarstugor ofta håller lägre standard än permanentbostadshus kan inte
köparen heller förvänta sig lika mycket,
vilket innebär att det är svårare att hävda
att ett fel är dolt.
2. Vattnets kvantitet och kvalitet ingår i
köparens undersökningsplikt. Köparen
bör därför kontrollera om vattnet är tjänligt, brunnen har tillräckligt hög kapacitet och att vattnet inte brukar sina. Att
borra ny brunn är kostsamt.
3. Skorsten och eldstad ingår också i
köparens undersökningsplikt. Det kan
därför vara värt att göra en provtryckning.
4. Kontrollera vem som ansvarar för
vägen. Är det kommunen eller är det
en vägförening? Är det en vägförening
som fastigheten hör till kan det innebära
höga kostnader.

HUSBESIKTA. Det är klokt att besikta fritidshuset som är till salu. Fel som upptäcks efter köp och som ingår i
köparens undersökningsplikt kan du aldrig i efterhand få ersättning för.

5. De flesta sommarstugor har enskilt
avlopp. Man bör därför kontrollera
förhållandena med avloppet. Finns
det tillstånd till anläggningen? Finns
det förelägganden från miljökontoret
att förbättra reningen? Har avloppet
tillräcklig kapacitet för den kommande
belastningen?
6. Kontrollera att båtplatsen verkligen
ingår i köpet. Båtplatsen kan vara en
personlig rättighet som tillhör säljaren
och som inte följer med fastigheten.
7. Finns det servitut? Ligger t ex din

brunn på grannens fastighet eller har
grannen rätt att ta vatten ur din brunn?
Behöver ni åka över grannens mark
för att komma till stugan eller gå över
grannens tomt för att komma ned till
stranden? Innehållet och omfattningen
av servitut kan ibland vara oklart och
leda till diskussioner och osämja mellan
grannar.
8. Finns det framtida byggplaner för området som kommer att förstöra idyllen?
Kontrollera detta med byggnadsnämnden i kommunen.

Psst! Du vet väl att Villaägarnas medlemmar har tillgång tillkostnadsfri rådgivning? Läs mer på www.villaagarna.se

kr)

Johan Günthner
Tillsammans med våra duktiga mekaniker ser vi till att du blir nöjd med ditt
verkstadsbesök – oavsett bilmärke!

Du känner oss redan som Skövdes mest kompletta
däckverkstad. Men det är bara början! Nu storsatsar vi på verkstadssidan och förstärker med
erfarna och kunniga servicerådgivare och mekaniker som är välkända för Skövdebilister med
höga kvalitetskrav.
Välkommen till oss på Skövde Bilringar!

För en bra dag
på jobbet.

t hela
sommaren!
H
OTELL!

Öppet mån–fre 7–18 • 0500–414 414
Du hittar oss på Servicevägen 5 (Rydsrondellen)
och på skovdebilringar.se

Kylarvägen 5, 541 34 Skövde | Telefon: 0500-46 97 90
Mail: skovde@Cramo.com | Öppet: vardagar kl. 06.45 - 16.00
www.cramo.se
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DÄCK • FÄLGAR • DÄCKHOTELL • SERVICE FÖR DE FLESTA BILMÄRKEN
REPARATIONER • AC-ARBETEN • SLÄCKER BESIKTNINGSTVÅOR

www.gardochvilla.se

GÖR EN VATTENANALYS. Status på vatten och
avlopp ingår vanligen inte i besiktningen.

SOMMARDRÖM. Ett fritidshus ska inte bli en belastning. Utan en njutning.

www.gardochvilla.se
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Ägna 10 minuter om dagen
åt att stilla dina tankar
Många bollar i luften? För många?
Här är övningen som stillar tankeflödet och ger dig mer mentalt fokus.
TEXT Marie Pallhed FOTO Sussi Norberg

E

n sekvens med fem rörelser om
dagen, det är vad som behövs för att
du ska minska din stressnivå. Det
menar Karin Rosell Yogainstruktör på
Skalkariket.se.
– Solhälsningen är ett riktigt bra sätt att
lugna tankar som far runt i huvudet på ett
okontrollerat och störande sätt. Och det
även om du aldrig yogat förut eller tänker
yoga i framtiden. För just kombinationen
av rörelse och andning minskar din stressnivå på ett meditativt sätt.
För Karin själv blev solhälsningen en
introduktion till vägen tillbaka från utbrändhet.
– Det var Malin Berghagen som inspire-

rade mig att testa fem solhälsningar i en
sekvens per dag under en sommar. Så jag
prövade, jag som aldrig yogat förr, och det
var början till mitt tillfrisknande. Jag lärde
mig att koppla av och stilla mitt inre.
Solhälsningen är en enkel övning som
består av en serie rörelser.
– Pröva, den är inte alls svår att genomföra. Det viktigaste är att du fokuserar på
din andning. Varje rörelse är kopplad till
ett andetag. Och det är viktigt att hålla fast
tanken vid att andas in och andas ut.
Hela andetaget ska ske enbart genom
näsan.
– Föreställ dig att du andas in på framsidan av kroppen. Låt andetaget fortsätta
upp i hjässan och när du andas ut så föreställer du dig att andetaget rullar ner längs
med ryggen och ut i hälarna.
Gör övningen på en tid som passar dig.
Morgon eller kväll.

AVSTRESSANDE. –
Genom sättet att andas
förstärks den meditativa delen av rörelsen.
Det bidrar till att lugna
sinnet, säger Karin
Rosell, Yogafröken på
skalkariket.se.

– Det ska kännas okomplicerat och enkelt
att genomföra solhälsningen. Du kan
utföra den överallt, ute eller inne, säger
Karin. Känner du dig stressad så testa att
genomföra övningen i några veckor. Och
se vad som händer.

Näsborretips!

● När du vill slappna av:

Andas enbart genom den vänstra
näsborren. Ta 5 djupa andetag. Forcera inte andetaget.

● När du vill höja energinivån:
Andas enbart genom den högra
näsborren. Ta 5 djupa andetag.
Forcera inte andetaget.

Upprepa detta rörelsemönster
fem gånger i en sekvens:

2. Sträck armarna uppåt, samtidigt som du andas in.
3. Böj dig framåt. Andas
ut och sträck ner händerna mot underlaget.
För huvudet mot knäna. Du kan välja om du
vill pressa huvudet mot
knäna med hjälp av
händerna eller om du
vill sträcka ner händerna mot underlaget.

Köp komplett pool och få värmepump på köpet.
Värde upp till 66 740:- beroende på poolval.
Gäller till 24 maj. Se hela
kampanjen på folkpool.se

Spabad
hemma?
Spabad
från 34 990
:-

Topptestad

på TÜV

Välkommen
till butik
Lidköping!

Egendomsmäklarna i Lidköping
Tel: 0510-60410
www.egendomsmaklarna.se

Skogvaktarevägen 13, Lidköping, Tel 0510-590 440, Tis-Tor 11-18, Fre 11-15
www.folkpoollidkoping.se

BYGGENTREPRENAD AB
•
a
•
• Tak
• a
• a ka
•

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

VARDAGAR
7.00-16.00
För mer info:

a
a

a a

a

050175 98 00

”

UTSTÄLLNING
AV CONTAINERS

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

Vi hjälper till med
grävarbeten och
stensättning.

Unna dig en solhälsning
om dagen
1. Stå rakt med fötterna aningen isär. Låt händerna
vila längs sidorna. Känn hur din kropp blir förankrad
i underlaget genom fötterna.

Mycket trevlig gård med
naturskönt läge i vackra
Istrum/Valle

AXVALLS

maj 2016

www.haggarden.se

5. Andas ut och för även höger ben bakåt så att
du står i plankan. Handflatorna mot underlaget.
Underarmarna är raka.
6. Fortsätt utandningen. Lägg dig rakt ner mot
underlaget. Armbågarna nära kroppen och låt
nästippen nudda mattan först.

10. Stå fortsatt framåtböjd. Andas ut och sträck ner
händerna mot underlaget. För huvudet mot knäna.
Du kan välja om du vill pressa huvudet mot knäna
med hjälp av händerna eller om du vill sträcka ner
händerna mot underlaget.

7. Lägg underarmarna mot golvet och res på överkroppen. Titta framåt/uppåt så att du svankar.

11. Res dig upp och
sträck armarna ovanför
huvudet samtidigt som
du andas in. Fötterna är
fortfarande ihop.

Vi har försäljning av
harpad jord, sand, grus,
makadam och bark.

15%

PÅ ALLA
SNITTBUKETTER

!

S K Ö V D E

mhusträ
Synligt ino

23/5-28/5.

Telefon 0500-44 13 29
Mobil 0708-44 13 18
Örslösa Trä & Hyvleri AB

Sörgården 9 Binneberg 541 91 Skövde
www.binnebergsplat.se
info@binnebergsplat.se

4. Lyft upp huvudet,
svanka och dra ihop
skulderbladen. Andas
in. Titta framåt. Ha
fingertopparna mot
underlaget. För vänster
ben bakåt.

8. Lägg ner huvudet och sätt tårna i golvet. Res
upp rumpan mot himlen och ha händerna mot
underlaget. Flytta fram fötterna en aning. Du står
nu som ett uppochnervänt V. Låt svanskotan vara
din högsta punkt. Försök att stanna i ställningen i
fem långsamma andetag.
9. Sätt fram först höger fot sedan vänster fot vid
händerna. Andas in och titta framåt/uppåt med
händerna kvar i golvet.
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12. Avsluta med att
lägga ihop handflatorna framför kroppen och
känn hur din kropp är
förankrad i underlaget
genom fötterna.
Film på hela övningen finns på www.skalkariket.se

Snart blir det sommar igen!

53197 Lidköping
Tel.0510-12018 Fax.0510-12060
Mail:orslosatra-hyvleri@telia.com
www.orslosatrahyvleri.se

En ostupplevelse
värd en omväg.

Catering & delikatessbutiken som finns i Götene!
Vi hjälper dig vid vårens och sommarens
alla begivenheter

www.kottex.com

här
frisör

anno
1995

.se

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com
Enkelt att ringa: 0511-596 51
Fullständigt sortiment finns på

Varavägen 10, 53171 Vinninga

Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

-frisör joachim buchmannSödra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde
0500-41 80 98 | 0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

VÅRNYHETER
Zon kontinentalsäng

ler!

trädgårdsmöb

UTSTÄLLNING!

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

5-zonad pocket/bonell. Inkl. huvudgavel, ben & nackkuddar.
120x200, 140x200, 160x200,
180x200, 210x210 cm.

från

700 m²

På soffor &
fåtöljer från

4.495:-

Upp till

30%

Zon ramsäng

försäsongsrabatt på alla
utemöbler

5-zon dubbelfjädrande pocket
inkl. tjock bäddmadrass och ben.
80x200/90x200 cm.

KAMPANJPRISER

1.995:-

Ekerö kontinentalsäng
7-zonad pocket. Inkl. bäddmadrass latex,
snygg djuphäftad gavel samt ben i kromat stål.

105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

från

15%

13.995:-

Härliga loungesoffgrupper i konstrotting från

rabatt på alla
möbler från

Harold
3-sitssoffa XL

6.995:-

7.995:-

Gäller ord. priser.

Ord. pris 8.995:-

NU

Fokus fåtölj & pall

10.070:- 18.600:-

Ord. pris 13.700:-

Upp till

Tyg salt & peppar grå. B 300, D 200
cm. Höger eller vänster. Lagervara.

Landala bord från
Tre Sekel

Spara 3.630:-

Torparen
fåtölj & pall

Trend hörndivan

Årets möbel

Pallen
på köpet!

5.995:-

Cara hörnsoffa

50%

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

rabatt

10.990:-

284x 234 cm. Tyg vive silver. Ord. pris 12.650:-

Ord. pris 22.980:-

på alla soffor &
fåtöljer från

Svensktillverkade
SPA från
från

38.900:-

ÅK DIREKT TILL
MÖBLER I TIBRO

INREDNINGSHUSET

SVERIGES MÖBELCENTRUM

KAPLANSG. 32, MARIESJÖ, SKÖVDE

0504-13060 WWW.RIXNERS.SE MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16

0504-13060 WWW.RIXNERS.SE MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16

RÄNTEFRI AVBETALNING!

0500-41 19 00 WWW.A-MOBLER.SE MÅ- FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16

KÖK & VITVAROR www.electroluxhome.se

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE
0500-41 12 02, Vard 10-19, lö 10-16, sö 11-16

