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Att välja bort
överflödet av information

MED JULDOFT. Pynt från förr som är enkla att göra.
Tillsammans.

ÄKTA JULKÄNSLA. Själva ansträngningen när man skapar är en viktig del i att jula in sig. Särskilt om man
skapar tillsammans och utifrån att använda det man har hemma eller det som finns i naturen.

Låt skaparlusten få
makten över pyntet i advent
Har du svårt att få fatt i din julkänsla?
Testa att trigga igång den med dofter, hantverk och
gemenskap och ge ditt sinne möjligheten
att uppleva en fin advent.

S

KRISTYRHÄNGEN. Få pysselidéer genom att fråga
den äldre generationen vad de pyntade med som
barn. Var det med egengjorda halmstjärnor, pappershjärtan, guldstjärnor, vaxljus eller kristyrpynt månne?

text Marie Pallhed

tämningar skapar vi och upplever
vi tillsammans med andra, säger
Eva Sape inredningsarkitekt.
Julstämningen kommer inte
automatiskt med de nyinköpta
julgranskulorna. Den kommer genom
ansträngning och engagemang.
I görandet kan du alltså starta julkänslan
och det går utmärkt att använda enkla material, exempelvis det du har hemma eller
det som finns i naturen.
– Ett nybakat gult saffransbröd med röda
inslag av lingon doftar underbart och är ett

fantastiskt pynt. Och tänk vilka dofter en
apelsin med nejlikor sprider.
Ett kul sätt att jula in sig är att bjuda in till
knytpyssel. Ett pyssel där alla anstränger
sig och bidrar med var sin pysselidé inklusive material som alla sedan skapar utifrån.
– Pysselpartyn med material som nästan
inte får kosta något är en kreativ utmaning.
Inspiration finns i det ätbara och i naturen.
Ett fat med nötter, mandariner, pepparkakor, kottar och granris är ett läckert
pynt, liksom ett mini- vinterlandskap av
naturmaterial.

Idéer finns självklart på internet. Att hitta
dem ingår i det engagemang
som resulterar i julstämning.
– Julkänsla upplever vi med
sinnet och vad känns mer
stämningsfullt än det vi
gjort med egna händer?

Om Gård & Villa

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

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

Gård & Villa är ett elegant inspirationsoch nyttomagasin för människor som
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om
att leva och bo i hus.
Och roar, inspirerar och förenklar för
husägare.
Gård & Villa samarbetar med
Villaägarna Skaraborg.
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Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se
Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

H

ar ni hört talas om
”FOMO” Fear of missing
out? Det är en känsla
av att man måste vara
ständigt uppkopplad
och fullt informerad. Det blinkar på
en skärm och då är det fullt fokus. Om
man lägger undan mobilen så missar
man något. Informationsöverflödet
regnar över oss och det är svårt att stå
emot. Jag erkänner, jag är där jag med,
kämpar.
När det kommer till överflöd har jag
en teori. Jag menar att det som naturen naturligt gett oss klarar vi av att
hantera. Däremot är det svårare med
övrigt överflöd. Exempelvis lyckas
människor som vinner mycket pengar

på något obegripligt sätt göra av med
både vinsten och lika mycket till och
människor som över en natt når berömmelse tappar lätt fotfästet. Detsamma
gäller information. Den digitala stress
många upplever idag behöver vi lära
oss hantera.
Bara vetskapen om att vi kan lära oss,
anpassa oss blir en tröst. Det finns en
väg. Vår mänskliga förmåga att reflektera och tänka både bakåt och framåt
kommer till hjälp här.
Vi kan lära oss hantera detta överflöd av information. Vi kan tänka på
att andra beroendeframkallande saker
reglerar vi ganska kraftigt som alkohol
och droger. Vi kan skapa regelverk, ha

ouppkopplade zoner eller tider. Vi kan
välja att stänga av, ta oss tid att umgås
med de som är här rent fysiskt istället
för digitalt. Det är ett val.

Vi säljer ut våra spabad!
Några kvar i lager, först till kvarn!

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

The Broadway
Elite Hot Tub

99.000:ord pris 156.750:-

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

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

The Nashville

79.000:ord pris 119.565:-

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

www.gardochvilla.se

TIBRO
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Byt inte kök – gör om det istället
Här är sex tips till dig som vill göra om ditt kök, utan att byta ut det.
Tipsen kommer från Jenny Andersson, designansvarig på Vedum Kök & Bad.

Foto Vedum

■ Bli med köksö. Samlingsplatsen som
öppnar upp för klok förvaring och ger en
stor arbetsyta.
■ Tröttnat på kaklet? Nu finns det många
fina stänkpaneler på marknaden, ofta i
samma stil som bänkskivan. Panelerna
finns i olika material, såsom laminat,
kakellaminat, glas, massivträ, metall och
sten. Stänkpaneler är enkla att sätta upp.

■ Att byta handtag och knoppar gör stor
skillnad. Kolla befintliga borrhål när du
väljer nya.
■ Använd outnyttjade ytor t ex under köksfönstret till en sittbänk med förvaring. Med
källsortering, skåp eller lådor under.
■ Checka belysningen. Ett kök behöver
både god arbetsbelysning och stämningsljus. All belysning ska ha samma färgtemperatur. Högt antal Kelvin ger kallare ljus,
från 3000 och nedåt är varmvitt.
■ Kök utan överskåp är trend. Sätt upp
vägghyllor så behåller du den luftiga känslan och få mer samtidigt mer förvaring.

SITTBÄNK. Outnyttjade ytor, som under köksfönstret eller ett tomt hörn, kan lätt ändras till en
mysplats med smart förvaring.

Så här skapar @Atmycasa
julstämning i flödet

Fint

■ Åsa Myrberg är ekonomen som började arbeta med fotografering. Hon skapar
bilder som väcker känslor. – Jag har ett
behov av julstjärnor varje jul, säger hon.
Min mamma och min mormor hade alltid
julstjärnor så för mig är de lika viktiga
som julgranen. För att få fram julkänslan
stylar Åsa med mormors gamla julduk och
färgvalet på julstjärnorna går i rött och
vitt. Lussebullarna och pepparkakorna är
framdukade. – Jag har adderat svart genom
krukan och adventsljusstaken, för att få liv
i bilden. Observera att även en av de vita
Valdemarvikskrukorna i fönstret bryts av
genom att stå på svarta böcker.

X

fem

HANDMÅLAD.
Stengods. INDISKA.

. . . men också för ombonat och bekvämt inomhUs!

FÖR GLÖGG. Stengods 4-pack. INDISKA.

Adventsmingel

MED EKORRE. Fat.
Sagaform.

ESSPRESSOSTOR.
Stengods.
Madam
Stoltz.
Foto Åsa Myrberg/Stars for Europe

INRED

NINGS

PROFFSTIPS. Snyggaste instagrambilden i jul
skapar du med styling.
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RETROREJÄL.
Stengods.
Sagaform.

www.gardochvilla.se

HUSE

INREDNINGSHUSET

T

KAPLANSGAtAN 32,
MARIESJÖ SKÖVDE
tEL. 0500-41 19 00
WWW.A-MOBLER.SE

RÄNTE
AVBETA FRI
LNING!

ÖPPEttIDER RÄNTEFRI
AVBETALNING!
MÅ-FR 10-19, LÖ
10-16, SÖ 11-16

Följ oss
även på

Tiden går fort och snart är det jul!

Gård &Villa

Kolla redan nu våra julbords- och julmarknadsannonser!

s
t
t
ä
l
s
m
ä
l
F
d
r
o
b
l
u
j
e
d
n
a
k
a
m
s
l
vä
n Kvällse
r
r
ö
d
r
ö
f
står
julbord

20
19

När det blir
riktigt
kallt
. . . YA
Nu
finns
N
Elda med ved och pellets
f
Gaselle EVO
Godkänd för EUs
kommande
miljökrav YA
Nu
finns
N
"Ecodesign"

i nya Gaselle EVO

SÖNDAGARNA lördag 7 dec
I ADVENT
Traditionellt svenskt
julbord exkl. dryck

A+

Gaselle
EVO
Ved/
Ved/Pelletspannor
som
kan kombinera
Godkänd
för PelletsEUs båda
pannor
bränslena
efter
dina behov.
kommande
miljökrav
som kan kombi"Ecodesign" A+
nera bådatill alla
Vi har även reservdelar
bränslena efter
Gaselle
& CombiFire-pannor
Ved/Pelletspannor

445:-/

person

+

som kan kombinera båda
bränslena efter Vi
dina
har behov.
även reserv-

Vi har även vanlig jullunch

KONFERERA I LUGN Och RO hOS OSS PÅ FLÄMSLÄTT FLÄMSLÄTT STIFTS & KURSGÅRD
Flämslätt har en intressant och attraktiv
miljö för kurser och konferenser. Vi har
lagt stor vikt på att få rogivande hotellrum som ger våra gäster en känsla av
lugn och välmående. Vårt vandrarhem
ligger inbäddat i skogskanten för dem
som önskar enklare boende.

Köket på Flämslätt har ett gott matrykte,
man förädlar enkelheten i den klassiska husmanskosten med känsla & stor
yrkesstolthet som präglar kockarnas
vardag. Området har mängder av små
sjöar, kullar, ängar, åkrar och ädellövsskog vid foten av berget Billingen.

540 17 LERDALA
Epost: info@flamslatt.se
Telefon: 0511-304 40

www.a gronola .se
Te l 0511-293 44

ENERG I AB | AXVALL

www.a gronola .se
Te l 0511-293 44

www.flamslatt.se

”DITT
SJÄLVKLARA
KÖKSVAL”

in
av kök oc g t.o.m 201912
15,
h vitvaror
inkl.
monterin
g!

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

*gäller vid köp av
kökssnickerier för
minst 75.000:-

Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med allt från planering till färdigt kök/bad!
Här kan du använda ditt cashback card!
Vi har alla hantverkare du behöver!

Erikssons Snickeri & inredning
Skövdevägen 44, Skultorp,
ring och boka: 0705-62 56 40 Lasse

www.mobalpakökskövde.se

KÖK & BAD

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

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

”

Utställning
av containers

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

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

Du väljer vad vi ska hjälpa dig med när du
ska förverkliga ditt kök.

t o m 23/12. Öppet alla dagar.

DU GÖR
DET SJÄLV

VI MONTERAR
& LEVERERAR

Du monterar och hämtar själv
dina skåp. Eller får dem levererade
till ditt hem. Här spar du tid och
pengar, oavsett vad du väljer.

Vi monterar skåpen på våra fabriker.
Därefter levererar våra chaufförer
alla de beställda varorna ända in
i din bostad, och kontrollerar att
allt är OK.

VI MONTERAR,
LEVERERAR &
SÄTTER UPP
Våra erfarna montörer sätter upp
ditt kök. Det har vi gjort många
gånger förr - en enkel och trygg
lösning för dig.

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

w w w.fal b y g d ensos t er i a. s e
HTH_POS2018_ServicetrappeSkilt_1800x1300.indd 1
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BESTÄ
NYA V LL DITT
ÅR-K
ÖK!
Nu till fa
st p
material ris på både
o
ch
arbete
*Gäller be
ställn

Vi hjälper dig att lyckas
med ditt nya kök

Vår julmarknad pågår

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30

delar till alla Gaselle

Vi har ävenENERG
reservdelar
till alla
&ICombiFirepannor
AB | AXVALL
Gaselle & CombiFire-pannor

JUL- OCH
OSTKLAPPAR

Varmt välkommen!

dina behov.

november 2019

www.gardochvilla.se

02/09/2019 08.40

www.gardochvilla.se
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Nu bor Caroline och Martin i sitt drömhus
Mitt i skogen på en makalös höjd har Caroline och Martin byggt sitt drömhus.
På en plats som innan var helt otillgänglig och med ett brant stup åt öster. Resultatet har efter hårt
arbete blivit ett boende med en nästan smärtsam vacker utsikt över sjön Lången.

N

är Caroline och Martin letade
hus var det inte direkt nybygge de funderade på. Drömmen
om ett gammalt hus på landet
stod på önskelistan. De bodde
båda i Skara och kunde tänka sig ett hus
där fast på landet. De for runt överallt men
inget hus matchade deras kriterier.
– Att vi skulle hamna just här var inte helt
självklart, säger Caroline. Jag visste knappt
vad som fanns bortom Flämslätt. Men vi
hittade och blev förälskade i ett gammalt
charmigt hus, inte långt härifrån Men huset
blev till vår besvikelse, inte vårt.
Efter mycket letande dök tanken upp om
ett eget husbygge. Carolines föräldrar hade
i samma område, köpt Dämmans gård, en
mycket gammal gård med anor så tidigt
som från 1564. En gård som varit säte för
Västergötlands största kalkbruk en gång i
tiden. Idén om att de kanske skulle kunna
bygga ett eget hus i närheten tog fart. Mark
fanns men den var som en Törnrosaskog.
Men varken Caroline eller Martin hade
någon större erfarenhet av husbygge, så de
började renovera ”lillstugan” på Carolines
föräldrars gård.
– Stugan var lagom stor och där bodde vi
under tiden vi byggde vårt hus.
För snart fem år sedan sattes spaden i

mysig förskola på nära håll så har allt fallit
på plats. Martin har jaktmark in på knutarna och Caroline har fem minuter genom
skogen, ner till hästarna på Dämmans gård.
– Vi bor i vårt drömhus, säger Caroline
och Martin. På en plats som när man nu
kommer fram längs vägen där skogen öppnar upp, förväntar sig att hitta just här. Vi
stortrivs verkligen.

MYSIGT FLICKRUM. Här huserar Stina och kan både
laga mat och diska.

VÄLKOMNANDE. Caroline, Martin med minstingen
Stina, i den rymliga hallen.

GLÖGGTIDER. På den stora köksön dukas det upp
för trevligt glöggfika.

text och foto Anita Johansson

DRÖMHUS. Caroline och Martin byggde sitt
drömhus på landet.

marken för parets drömhus. Först skulle
marken röjas från skog och stubbar, samt
beredas och fyllas ut. Stupet på den östra
sidan planades ut och blev en större slänt
i etage. När all skog på tomten togs ner
öppnade landskapet upp sig och bjöd på en
storslagen utsikt över sjön nedanför.
– Huset på 180 kvadratmeter är en modi-

ADVENTSPYSSEL. Vid den generösa köksön är det perfekt att samlas för pyssel och glöggmys.

8

BLICKFÅNG.
Massor av ljus hör
årstiden till. På köksbordet står en mässingbricka med
ljusstakar i olika höjder som skapar intresse för ögat.

fiering av ett Myresjöhus och ett hus från
Mjöbäcksvillan, byggt av JB-Villan, säger
Martin och Caroline fortsätter:
-Vi har gjort det till vår egen design och är
väldigt nöjda. Vi har gjort så mycket som
möjligt själva med hela släkten involverad.
Att bygga ett hus på ett ställe där ingen
skulle tro att någon kan bo var en utmaning. Caroline skrattar.
– Det har blivit många pizzakvällar på
golvet i huset, tillsammans med hjälpande
släktingar. Martin och jag arbetade med
huset alla dagar i veckan förutom tisdagar
och torsdagar. De dagarna vilade vi oss
från husbygge.
Idag består familjen också av Agnes 3
år och lillasystern Stina ett par månader
gammal. Agnes springer vant omkring och
visar husets alla rum. Själv bor hon granne
med lillasyster Stina på övervåningen.
Nu så här till advent älskar hon att pyssla
tillsammans med mamma vid köksön i det
stora öppna köket. Utanför köksfönstret
breder den stora trädgården ut sig som just
till i år blivit lite grönare.
– Trädgården fick vi ta tag i när huset stod
klart, säger Caroline. Åtskilliga lass jord
har körts dit och jämnat ut marken som
grund för både gräsmatta och planteringar.
– Vi har fått så mycket hjälp av våra goa
grannar som lånat ut maskiner och annat,
säger Martin.
Med facit i hand så kanske det var någon
mening med att de aldrig fick köpa det där
huset som de förälskat sig i? Med mycket
barnaktiviteter, trevlig mammagrupp och

www.gardochvilla.se

FRITIDSINTRESSE.
Martins stora intresse är jaktvård.

SKOGENS FAUNA. Hallen med inspiration från
skogen. På väggarna sitter tapeten ”Herba”, ur
kollektionen Falsterbo II från Boråstapeter.

www.gardochvilla.se

ADVENTSTRÄD. Som ett grönt dekorativt smycke
och med vacker skir ljusslinga sätter cederträdet
tonen för adventskänslan.

ANNORLUNDA. En gammal symaskin har fått bilda
underrede till tvättstället i den lilla toaletten.
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Livet runt en kran

Gård &Villa

Behöver du ett
extra rum?

BLANDARE FÖR KÖK OCH BADRUM FRÅN MORA ARMATUR

TYGLADAN
Skövdes största tygbutik!
Julen är på ingång
Inredning –Metervara Garn - Gardiner - Gardinstänger - Knappar

Vill du inte
spika i golv och tak?
• Snabb montering!
• Patenterad lösning!
• Snabb leverans!

Mora Izzy Rustic

TM
Innervägg

Läs mer och beställ:
www.tibromobelindustri.com

FALKÖPING SKÖVDE ULRICEHAMN

Julgardiner
189-349:-/st
Kappmetervara
40-70:-/m
Kuddfodral
fr.69:-/st
Löpare
69-99:-/st
Gardinlängder Alva 299:-/förp.
Fleece
69-85:-/m
Vadmal
145:-/m

Vi har även innerkuddar och skummgummi!

Tygposten Skövde

Gustav Adolfs gata 6 vid ICA-Norrmalm,
0500-47 12 10
Gilla oss på facebook
Månd–fred 10–18, lörd 10–14

Fabriksgatan 7, Tibro
Tel: 0504-150 50

Sammet
Längder 2 p 449:- MV 129:-/m
Lampskärm 79:-

Kuddfodral 79:-

Fleece
69:-/m
Galon
99:-/m
Vaxduk
30:-/m
Linne
109:-/m
Vadmal
145:-/m
Garn från Järbo
100-tal gardinlängder!
Mån-fre
sö11-15
11-15
Mån-fre10-18,
10-18, lö
lö 10-15,
10-15, sö
0521-103
0521-10337
37• •Vänersborg
Vänersborg

black week!

BARA MÖJLIGHETER
Öppettider: måndag-fredag 10:00-18:00

Azalea

från

79:-

Inget projekt är för stort eller för litet, välkommen!
Besök oss gärna på rgolv.se

november 2019

Här kan du
använda ditt
cashback card!

25% rabatt på allt från Macro Design
20% rabatt på allt från Nordhem och Svedbergs
superpriser på massor av utställningmöbler!
28/11 kl 14-18 i Skövde:
Kom och prova vår
Geberit Aquaclean
duschtoalett

Välkommen
in och bli julinspirerad!
lis från

Amaryl

KUNDKVÄLL

4/12

49:-

25-30/11

alla som provar får en goodiebag!
FRESH WC
Doseringsstavar
för WC-stolar.
Ord. pris 50:-/st

Julstjär

nor från

29:-

Vi håller öppet
till 20:00

4 för 100:-

SOFT CLOSE WC-SITS
till Ifö Sign, svart eller vit
till Ifö Cera, vit
Ord. pris 1324:-

DUSCHKORG KROM ELLER SVART
dubbel, för duschblandare 160cc
Ord. pris 599:-

595:-

395:-

Danielstorpsgatan 1, 532 37 Skara | Tel. 0511-643 22
susanne@skarablomsterland.com
www.skarablomsterland.com
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www.gardochvilla.se

SKÖVDE Jonstorpsgatan 11, 0500-48 43 00 TIDAHOLM Industrigatan 4, 0502-123 10

www.gardochvilla.se

www.monterra.se
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Sol , luft, vind, vatten , jord, berg, pellets?
Alla varianter lönar sig - men
olika snabbt
Mycket har hänt de senaste åren när det gäller lösningar för att värma sin villa - varvtalsreglering
på värmepumpsidan, sjunkande priser på solceller, allt bättre verkningsgrad…
Och alla lönar sig - vissa snabbare än andra.

SNABBAST ÅTERBETALNING. – Allra snabbast lönar
sig installation av en luft/luftvärmepump. Dagens
pumpar har betalt sig själva på cirka tre år och håller
mellan 10 och 15 år, konstaterar Jan-Erik Nowacki
på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen.

Den varma sommaren 2018 resulterade i
att den bergvärme som installerades i ökad
grad även kompletterades med möjligheten
att även kunna leverera frikyla.
– Då fungerar alltså borrhålen som billiga
kylaggregat på sommaren, konstaterar
Jan-Erik Nowacki.
Andelen av varvtalsstyrda bergvärmepumpar som säljs ökar hela tiden och låg förra
året på 62 procent. Dessa ökar värmeproduktionen vid behov, medan kompressorn
går ner i varv när behovet minskar och
sparar därmed energi. Det är helt enkelt
bäst driftsekonomi med en sådan lösning.
Årsvärmefaktorn, SCOOP-värdet, är det

Foto KMP

F

ör dem som går i bytestankar
har Energimyndigheten nu dragit igång en bra webbsida med
tips och råd, Min Husguide,
som återfinns på:
www.natlikan.net/minhusguide/csp/
– Grovt kan man säga att luft/luftvärmepumpar lönar sig på tre år och håller
mellan tio och femton år, berättar Jan-Erik
Nowacki som är teknisk expert på Svenska
Kyl & Värmepumpföreningen.
Värmefaktorn, eller COP, har utvecklats
snabbt under senare tid, medan kostnaden
för en värmepump, inklusive installation,
har stått sig ganska stabil genom åren.

text Ulf C Nilsson

SKORSTENSFRI. Svenska KMP AB presenterade för drygt tio år sedan sin första 			
finessen är att det går att ha full kontroll på förbränningen och styra effekten till 			

VARMT I VINTER. Snart är det dags igen, men för att riktigt njuta av vintern vill man förstås ha varmt inomhus. Många värmeeffektiva värmekällor finns på
marknaden och den tekniska utvecklingen har gått fort.

12

www.gardochvilla.se

man ska hålla koll på när man jämför olika
värmepumpar. Livslängden på en bergvärmepump är cirka 20 år.
Allt fler erbjuder nu också solcellsinstallationer. Mycket av ekonomin och återbetalningstiden på sådana hänger på vilken deal
man lyckas få till med det energiföretag
man levererar sitt överskott till. En sådan
investering blir lönsam först efter cirka
tio år, trots det statliga solcellsbidraget.
Viktigt att tänka på är dessutom att livslängden är 25 - 30 år: Håller taket för detta
eller behöver det också bytas ut i samband
med installationen? I så fall drar kostnaden
iväg. Då kan vettigt alternativ vara att istället byta till solfångande takmaterial. Detta
har ännu inte lika hög verkningsgrad, men
ger ju samtidigt nytt tak.
En braskamin är ett perfekt komplement
till en luft/luftvärmepump när det blir som
kallast. Ett annat uppvärmningsalternativ
är pelletspannor, vilka kräver betydligt
mindre arbetsinsats än vedpannor. Med
automatisk inmatning av bränslet räcker
det med att se till att pelletsförrådet hålls
påfyllt och att tömma askan någon gång i
månaden - om man nu inte kostat på sig
automatik även där.

Vid jämförelse mellan
olika pelletspannor
ska man ha extra koll på
verkningsgraden vid så kallad deleffekt,
då den inte går för fullt. Alltså större delen
av året.
Ett alternativ är att kombinera sin pelletspanna med andra värmekällor i ett
kombisystem, exempelvis med solvärme.
Då kan man helt slippa elda för att göra
varmvatten sommartid.
Viktigt att tänka på inför en nyinstallation
eller ändring av eldstad är att det kan
krävas bygganmälan eller bygglov från
kommunen.
– Ved eller pellets har fördelen att det är
en trygg och lokal råvara som det finns gott
om och dessutom är det här alternativet
inte så elberoende. Kompletterad med en
liten solcellsanläggning och batteribackup
har man alltid en säker uppvärmning av
sitt hus, konstaterar energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg vid Falköpings
kommun.
Ett problem med moderna hus är att det
sällan finns plats för pannrum.
– Men det finns ju rena och fina pelletpannor som är helt automatiska och tar
www.gardochvilla.se

skorstenslösa kamin. Den eldas med pellets och
exakt vad som behövs för tillfället.

liten plats. Ett alternativ är kakelugn med
inbyggd ackumulatortank, sådana kan ju
placeras i vardagsrummet om man så vill,
säger Thomas Skagenborg.
Om man verkligen vill ligga i framkant
tipsar han också om den svenska tillverkaren KMP som tagit fram en pelletskamin som inte behöver skorsten. Den kan
placeras vid vilken yttervägg som helst i
kombination med en fläkt som drar ut de
nedkylda rökgaserna. Själva kaminen kan
styras med termostat eller via en smartphone-app.
Vilket system man än väljer så tycker
Thomas Skagenborg att man ska se det
som en investering som dessutom ger
bra och garanterad ränta på
eget kapital.
I FRAMTIDEN. – Osäkerheten med
att få fram el ökar när kärn-kraften
läggs ned. Med en ved- eller pelletspanna blir man inte lika beroende
som med exempelvis värmepumpar
för att få värme i huset, säger
Thomas Skagenborg, energioch klimatrådgivare i
Falköpings
kommun.
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Var både klimatsmart och sänk din
elförbrukning!

Köp vår kvalitetspellets
från

Last & Gräv

ALLT FÖR PELLETSELDNING

i Skaraborg Ekonomisk förening

Snabb service och kvalificerad hjälp!
Stor erfarenhet i branschen!
Kunden i fokus!

Beställ på mrpellsol.se

Last & Gräv

NYTT ENSKILT
AVLOPP?

Installeras

Välkommen även till hämtlagret:

Missa inte filmerna på YouTube!
Sök på ”pelletskamin KMP” resp.
”Scandbio”

ÖPPET DYGNET RUNT

Vi finns på Norregårdsvägen 28 A i Skövde

0500-48 40 55

med eller utan
skorsten

www.mrpellsol.se 070-546 16 11 info@mrpellsol.se

er
Låga omkostnad
tsvaror
möjliggör kvalite
till lägsta pris.
et.
Senaste bågmod
a glas.

Marknadens bäst

Bågvisning
5 december | kl.12.30 -19.00

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

glasögon
& linser

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

Leverantör
på plats!
Vi bjuder
på fika!
Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

EVERTSSONS

Välkommen
till en fristående
och helt unik butik!

Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Öppet tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99

50%
Te
2 hg lösvikt

50:-

på garn och
garntillbehör

Goebel änglar upp till
50% rabatt, gäller
ej 2019 års
Goebel som
kommit in
i höst

(ord pris 36:-/hg)

G ARN TÉ
o

ket

Vi skapar
bättre villkor för
villaägandet!
NY

Hyr
släpkärra
gratis!

Annagatan 2, 533 30 GÖTENE
Tel. 0511-51260 | mail. garnoteketgotene@hotmail.com
Öppettider i december: måndag-torsdag 12-18
Extraöppet: Skyltsöndag 1 dec 13-17 och Sagolika Jul 15 dec 13-17
Sista dag butiken är öppen är 20 dec

www.garnoteket.se
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STATIONSVÄRD
I LIDKÖPING

Colorama
Lindhagsgatan 1

Varmt
välkommen!
Boka kärra
online
här!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

www.gardochvilla.se
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Hitta din personliga
stil i årets olika jultrender
Allt du kan behöva för att julen ska tilltala din smak, det hittar du i butikernas
många skiftande jultrender. Här några stilar som kan inspirera.
text Marie Pallhed

komligt bitit sig fast säsong efter säsong –
sommar som vinter. I trendens handarbeten
finns brodyr, snidat och täljt, stickat och
tovat. Mängden färgmättat rött varierar från
väldigt mycket till enstaka detaljer.
Också på Ikea är julen mer traditionellt
skandinavisk med vita och ljusa tränyanser
kombinerat med rött och med inslag av
rotting. En fullt hållbar färgskala att trivas
i också efter julhelgen. Bland julnyheterna
finns också nya textilier vars mönster och
tryck för tankarna till klassiskt hantverk
och skandinavisk designtradition.

Foto MIO

P

MODERN. Mio låter de mjukt rosa nyanserna kombineras med grått och vintervitt till en skandinaviskt
sober jul med inslag av mässingsdetaljer och fluff.

BLÄNKANDE SOBERT. Hos HM Home är julen glamourös med blanka metaller, mörkgrön sammet
och mjuk fuskpäls som tillsammans ger en lyxkänsla att boa in sig i.

TIDLÖS. Julen på Ikea är en stämningsfull högtid i
år som går i rött och vitt med naturinslag.

www.gardochvilla.se

Foto Mio

JULRÖTT.
Åhléns tar ut svängarna
med julfärgen nummer ett
tillsammans med krispigt vitt.
Rustik effekt med traditionellt randiga
löpare till och rejäl glöggservis.

Foto Ikea

SUGEN PÅ ATT PYNTA? Åhléns julkollektion fokuserar på den traditionellt skandinaviska julen med
aningen nationalromantiska vibbar. Traditionella detaljer i halm och papper, snidat med hantverkskänsla och fina broderier finns bland nyheterna. Helt i linje med den stora hantverkstrend som
råder säsong efter säsong – vinter som sommar.

Foto Åhléns

Foto Åhléns

å HM Home får bland annat
den eleganta stilen utrymme i
år med smaragdgrönt, guldiga
detaljer och fuskpäls. Plus
gärna också med sammetskulor
i granen. Sobert så det förslår och en väl
fungerande kontrast till den pampigt bordeauxfärgade jultrend som också presenteras av HM Home och som känns igen från
den sceniska inredningstrend more is more
som florerat ett tag.
Också hos Mio vurmar man för den mer
glamourösa julen och här blänker det också av mässing, gärna till gråtoner, fluff och
silverblänk. Ibland också med ett stänk puderrosa i accenterna. Men varken Mio eller
HM Home överger den konsument som
älskar den rustika julen där naturkänsla,
granris, trä och kottar dominerar.
Möjligen med inslag av mörkt rött men
helt utan det juligt röda.
Det riktigt julröda finns dock med i årets
jultrender. Förstås. På Åhléns går man all
in i den traditionella lantliga julkänslan
med rött och vitt plus granris. I trenden
finns halm och hantverk, vilket flirtar
		
perfekt med den hant		
verkstrend som full-

Foto HM Home

Foto HM Home

MORE IS MORE. HM Home låter det överdådiga få ta plats på bordet, stämningsfullt
och med guldkant. Temat är klassiskt och
känns väldigt mycket fest.

NATURLIGT. Mios träbord dukas med det naturen
har att ge av kvistar, kottar och barrväxter kombinerat med rustik keramik och lite mässingsblänk.
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Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

SLÄTTE
-EKED
SLÄTTE
-EKED
SLÄTTE
-EKED
ÀLSÀLS
SOLSKYDD
ÀLS
SOLSKYDD
SOLSKYDD
SLÄTTE
-EKEDÀLS
SOLSKYDD
ÖREBODA
- MARIESTAD
0501
400
22400
TÖREBODA
- MARIESTAD
0501
TÖREBODA
- MARIESTAD
0501
400
2222
www.slatteekedalssolskydd.se
TÖREBODA
- MARIESTAD 0501 400 22
www.slatteekedalssolskydd.se
www.slatteekedalssolskydd.se

20
%
20
%
20
%
20
%
20 %
www.slatteekedalssolskydd.se

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage

november 2019

16851

BABYS POOL

GOLD DIGGER

MY DIARY

ENVY ME

HAPPY GO LUCKY

NEIGHBOURS LAWN

SURFERS PARADISE

NOBLE BLUE

NORDIC GRACE

PICTURE PERFECT

BOOGIE NIGHT

MUSEUM YELLOW

LIFEGUARD PRETTY

GUL

WANNABE LIME

BLACK FRIDAY
PÅ

week

PÅ
ALLAPRODUKTER
PRODUKTER
VID
BOKAT
HEMBESÖK
ALLA
PRODUKTER
VID
BOKAT
HEMBESÖK
ALLA
PRODUKTER
VID
BOKAT
HEMBESÖK
PÅPÅ
ALLA
VID
BOKAT
HEMBESÖK
UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN

SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

UPPGE
”ÄNTLIGEN”
VIDVID
BOKNINGEN
UPPGE
”ÄNTLIGEN”
VID
BOKNINGEN
UPPGE
”ÄNTLIGEN”
BOKNINGEN
på valfria produkter vid bokat hembesök mellan 22-29/11
GÄLLER TILL 31 MAJ
GÄLLER
31
MAJ
GÄLLER
TILL
31 MAJ
GÄLLER
TILL
31 MAJ
Uppge
Black
friday
vid
bokning
TÖREBODA
- TILL
MARIESTAD
0501

400 22

www.slatteekedalssolskydd.se

20 %

Spara

TELLING STORIES

FOREVER YOUNG

BALLET SHOES

Stadens mest
Stadens
färgstarka mest
färgstarka
Black
Friday
29
- 30 november.
Black
Friday

PÅ ALLA PRODUKTER VID BOKAT HEMBESÖK
UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN
GÄLLER TILL 31 MAJ
Stockholmsvägen 45
54233 Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se

30%

RELAXED GREEN

29 nov - 1 dec.

Stockholmsvägen
45 45 45
Stockholmsvägen
Stockholmsvägen
Hellströms Färg AB
5423354233
Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se
54233
Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se Gustav Adolfs gata 53
Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se

DIVE HARD

på Flügger produkter
och Fiona Tapeter*

Här kan du använda
ditt cashback card!

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

www.stjarnfonster.se

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

FÖRVARING & SKJUTDÖRRAR

FRÅN ELFA -25%
-25% Gäller PÅ SKJUTDÖRRAR OCH FÖRVARING FRÅN ELFA
gäller 25/11 - 15/12 2019 på samtliga av BORGUNDAS ANLÄGGNINGAR
Besök borgunda.se för mer information om kampanjen

Stockholmsvägen 45
54233 Mariestad

0501-40022
info@slatteekedalssolskydd.se

16159 44/19

541 45 Skövde
Tel.
0500-412210
Gustav
Adolfs gata 53,
Öppet
lörd. 9-15, sön. 10-15
541 459-18,
Skövde
Tel. 0500-412210

Spara minst 30% på Flügger produkter och Fiona tapeter. Erbjudandet kan
inte kombineras med andra rabatter och gäller 29 - 30/11 2019. I butiker

med söndagsöppet
erbjudandet
1/12 2019.
Reservation för
Öppet
9-18,gäller
lörd.
9-15,t.omsön.
10-15
tryckfel och slutförsäljning.

Hög tid att tänka
vinterdäck!
Vi servar helt enligt fordonstillverkarens rekommendationer.
Vi använder alltid originaldelar eller minst motsvarande – helt enligt era önskemål.
Ring eller maila för förslag på tid och kostnad.
• Vi kan serva och reparera din BMW (vi hanterar condition based service
och mjukvara). Välkommen in så läser vi nyckeln!
• Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen
• Däckhotell och däckservice

Servicevägen 5, 541 41 Skövde · Tel 0500-414 414
kundservice@skovdebilringar.se
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text och foto Ulf C Nilsson

allybilen ovan var visserligen
en hårdtrimmad Opel Ascona
A som grannen Tord Blomster
tävlade med.
– Att åka med honom på
biltester under nätterna uppe på Möseberg
var en härlig upplevelse. Han var ju en av
de snabbaste förarna i Skaraborg när det
begav sig, berättar Jonny.
Jonnys andra intresse var fotografering
och Tord övertalade honom att överge naturmotiven till förmån för rally-action.
För en ung kille var detta förstås som att få
en biljett till paradiset och det dröjde inte
länge innan han var frilansande motorsportreporter för flera lokala tidningar.
– Först ut var Falköpings Tidning 1977.
Och på den vägen är det, åtskilliga år senare. Många är de som sett hans rallybilder
och läst hans rapportering under åren.
Men Audi?
– Jag blev förstås influerad av märkets

rallyframgångar och köpte min första Audi
1991, en Audi 100 2,8.
Sedan var han märkesfantast och det har
hunnit bli 13 olika Audi i hans och frun
Rose-Maries hushåll sedan dess. Dagsnoteringen är tre stycken. För vardagsbruk en
Audi A3 Quattro och för nöjeskörning en
Audi A4 cab och en Audi TTS Coupé.
Den senare är en vass Quattro på 310 hk
som lämnar mycket bakom sig vid rödljusen. Den har blivit något av favoriten i
familjen även om cabben från 2002 också
försvarar sin plats väl.
– Det är en fantastisk bil. Visserligen levererar V6:an bara 174 hk, men det lite speciella är att jag beställde den dagen innan
jag fyllde 50 år. När jag väl fick den var
den en av de första levererade i Sverige.
Den används bara till småturer, har aldrig
varit körd ens i grus och är efter 5 300 mil
fortfarande i nyskick.
Så hur förklarar han detta val av 50-års-

KÖRGLÄDJE. - Körmässigt är Audi TTS favoriten.
Den har bara hunnit rulla 810 mil ännu, berättar
Jonny.

MINIBILAR. Audi har skapat många olika modeller.
Det syns inte minst i Jonnys samling av modellbilar
där alla utom en är just Audi.

present till sig själv?
– Tja, man ska ju unna sig något och i en
fyrsitsig bil kunde hela familjen vara med
och njuta av att åka öppen bil.
Fast hans TTS Coupé är favoriten körmässigt. Den är en racer av dignitet och en
trevlig familjebil i ett.
– Och billigare att köpa och äga än en
motsvarande Porsche.
Men vardagsbilen är en Audi A3 Sportback Quattro.
– Med fällt baksäte går den att lasta rejält.
I den fick både rullstol och kryckor plats,
något som behövdes då Rose-Marie hade
större rörelseproblem för några år sedan.
Sin sista egna Audi A3 hann hon bara
köra två gånger innan hon drabbades av
epilepsi. Men hon håller med om att det är
den ultimata bilen.
– Perfekt lagom stor. Med fyrhjulsdrift tar
den sig fram bra även vintertid och det
fällbara baksätet gör den lätt att lasta.
Att den dessutom är billig i drift är ingen
nackdel precis.
– Våra andra två Audis är mer njutbilar.
Att sedan en del kallar mig för ”DKW-ägare” stör inte. De är bara avundsjuka, säger
Jonny.
Vintertid får ”njutbilarna” vila i det nybyggda dubbelgaraget som går helt i Audis
tecken. Där har Jonny även sin samling
miniatyrmodeller av Audis olika modeller,

plus en brasiliansk Puma, som han fått av
yngste sonens flickvän. I en egen monter
finns en samling av hans många Audi-bilder. En samling som växt rejält genom
åren.
– Idag har jag 60 000 svartvita negativ
från olika tävlingar och mångdubbelt flera
digitala bilder.
Jag har ju fotat och rapporterat från rallyn
och annan motorsport i 47 år nu, mellan 20
och 25 tävlingar per år.
Den verksamheten har givit många vänner
och bekanta i branschen, så steget till
Skaraborgs Sportvagnsklubb var inte långt.
Där är han sedan 2010 sekreterare och
ansvarar dessutom för hemsidan.
– Det började med att jag följde med till
en av bilträffarna i Norra Lundby. Jag blev
medlem redan den kvällen. Då hade klubben 79 medlemmar, idag är vi 577 stycken.

KÄNNETECKEN. Jonnys specialbyggda garage är
lätt att känna igen. Det är det enda i trakten med
Audi-emblemet på väggen.

I VÅRVÄNTAN. Jonny Perssons Audi TTS Coupé från
förra året är en allroundbil. Fyrhjulsdrift och 310 hk
gör att den flyttar på sig riktigt bra vid behov. Nu är
den vinterparkerad i garaget, men till våren är det
dags igen.
<< KRAFTFULL. Emblemet TT med sitt ”S”
hintar diskret om vilket krutpaket det här är.
Fyrhjulsdrift och 310 hästkrafter kan leverera.

Foto: Jonny Persson

En vrålande rallybil som provkördes på vägen utanför föräldrahemmet
vid Vilske Kleva blev starten på en udda karriär för Jonny Persson.
Och ett livslångt intresse för potenta bilar – speciellt Audi.
Idag står tre Audi-bilar i hans garage.

Foto: Jonny Persson

Rallygranne gav en annorlunda karriär

SOMMARTIDER. Rose-Marie delar Jonnys
passion för Audi och en cabriolet är alltid
rätt en skön sommardag.

20

21

Gård &Villa

november 2019

Gård &Villa

november 2019

TA MED
ANNON
SEN
TILL BU
TIKEN
SÅ FÅR
DU
EN GÅV
A
VÄRD
136:GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

Residensgatan 5, Vänersborg 0521-100 64
Nygatan 2, Trollhättan 0520-41 11 96
Lögegatan 4A, Skövde 0500-48 11 96

MONTERAT & KLART!
Borrskruvdragare

1195:-

HiKOKI DS18DJL 18V 2×1,5Ah.

Välbalanserad maskin med kraftig motor.
Överbelastningsskydd. Snabbchuck. Integrerat
LED-ljus. 2 st 1,5 Ah Li-Ion batterier. Batteriladdare samt förvaringsväska ingår.
3-års garanti.
Begränsat parti.
Rek. ca pris
2 239:-

Hitachi Cirkelsåg

995:-

HiKOKI C6SS

Lätt och kompakt med hög kapkapacitet.
57/38 mm sågdjup. Motoreffekt 1 050W med
klingdiameter på 165mm. Inkl. sågklinga,
parallellanslag samt nyckel. 3-års garanti.
Begränsat parti.
Rek. ca pris
1 619:-

FRÅN

11.900:-

25%

Inkl. portautomatik & fjärrkontroll
Vid giltigt rotavdrag

På all inomhusfärg

Kampanjen på verktyg, golv och färg
fortsätter så långt lagret räcker, dock längst 20/12

Trägolv ek

459:-/m2
Kährs Priola

Mattlackad ekparkett med mikrofas.
1-stav. Rustikt utseende med kvistar.
Tjocklek 15 mm.
Rek. ca pris
599:-/kvm.

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENTER
Hörnebovägen 10, Tibro 0504-125 30
Mån-fre 06.30-17.00, lörd 09.00-13.00 • www.xlbyggtibro.se
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Besök vår
outlet på
värdshusgatan
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Nyöppnad möbelbutik i Tibro
- ett fantastiskt utbud av möbler

TL

Välkommen till Rixners Möbler i Tibro.
Här hittar du alla möbler du behöver till ditt
hem från välkända leverantörer.
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ÖPPETTIDER: Vardagar 10-18

| Lördag 10-15 | Söndag 11-16

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

www.rixners.se

