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Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirations- 
och nyttomagasin för människor som 
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om 
att leva och bo i hus. Och roar, inspirerar 
och förenklar för husägare. Gård & Villa 
samarbetar med  Villaägarna Skaraborg.
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Marie Pallhed
marie@gardochvilla.se

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

Layout och grafisk form: 
Reko Reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna Skaraborg

E
fter sportlovet är det ljust när 
man åker hem från jobbet. Så 
sa en tidigare kollega till mig 
en gång när jag beklagade mig 
kring hur länge vintern varar. 

Fokusera inte på vintern, tänk på våren 
och ljuset. Tänk framåt. Och visst är det 
något fint att ha en deadline att jobba mot.
Visst det kan vara vinterveckorna efter 
sportlovet också men då är ljuset på väg 
tillbaka och ingen vinter har hittills klarat 
av solen. Men jag måste nog ändå tillstå 
att ett år med vinter är länge. Så det är inte 
utan att jag ser fram extra mycket mot vå-
ren, ljuset och vaccinet. Ett vaccin som ska 
göra solens jobb och knäcka den pågående 
vintern.
Jag tror på solen och vaccinet. Ser fram 

Julen varar ända 
fram till påska - eller 
midsommar . . .
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emot att umgås fysiskt och krama mamma. 
Att det ska bli normalt igen. Vad nu det 
innebär efter en så lång vinter.
Tänk om det nya normala innebär något 
annat, att vi lärt oss något. Tänker att vi 
kanske omvärderat och reflekterat över vad 
som är viktigt, på riktigt. Att barn sällan 
värderar hur långt vi åkte för att grilla korv 
utan att vi gjorde det tillsammans.
Tänker också på alla nya kunskaper vi fått. 
Som att en ölprovning kan ske på Face-
book. Ölen är billigare och du behöver inte 
bekymra dig över att du behöver köra hem 
efteråt. Att innan vintern var ett digitalt 
möte något som var effektivare och sparade 
tid och idag tar lika lång tid som de fysiska 
mötena gjorde eftersom vi behöver få um-
gås lite för att mötena ska bli inte 

bara effektiva utan också produktiva.
Tänker att en del av det jag lärt mig ska jag 
ta med mig. Men det ska bli skönt att inte 
vara tvungen att grilla i trädgården eller gå 
på en digital ölprovning. Tänker att vi får 
ett större smörgåsbord. Tänk att få välja.
På tal om att välja - Den 23 mars har ni 
möjlighet att välja att gå på ett digitalt års- 
      möte med Villaägarna, är du  
        medlem så får du snart en  
        inbjudan. Är du inte medlem  
       än är det hög tid . . .

Less på hemmakontoret, teams-möten och att varje dag är den andra lik? 
Tro det eller ej, det kommer en dag när du kommer att längta tillbaka. 
Här är värsta saknalistan. 

C
orona har helt klart gett oss 
nya perspektiv på livet och fått 
oss att uppskatta det vi har. 
ByOn, som skapar lekfulla 
inredningsdetaljer, tycker livet 

handlar om inställning. Man lever efter 
devisen ”Everyday is party perfect” – varje 
dag är vad man gör den till! Så oavsett hur 
pass trött du är på ditt hemmakontor eller 
lyans fyra vägar så gäller det att se vad 
du kommer sakna när allt återgår till det 
normala.

Det här kommer du att sakna? 
1.  Att ha vovven, katten, kaninen eller 
dammråttorna som närmaste kollega.
2. Att klä dig precis som du vill. Hög-
klackat till mysbyxor, shorts mitt i vintern 
eller varför inte jobba helt naken.

Trött på 
hemmakontoret? 
Det här kommer du sakna!

SAKNA 1.  
Göra långkok 
mitt i veckan.
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SAKNA 2. Träna när som helst på dagen.
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3. Att äta flera frukostar, och att äta dem 
framför datorn.
4. Att hemmakontoret nu har den inred-
ningsstil som du älskar!
5. Att du får bestämma bakgrundsljudet 
när du jobbar. TV-sorl, podd, musik eller 
bara helt tyst.
6. Att kunna tvätta när som helst.
7. Att få njuta av favoritvasen med snitt-
blommor i hela dagen lång och inte bara 
när du kommer hem.
8. Att transporttiden är noll. Tänk så 
mycket tid du sparar när du är på kontoret 
genom att starta datorn i vardagsrummet.
9. Att göra långkok mitt i veckan och baka 
bullar på lunchen. När kommer du hinna 
göra detta sen?
10. Att ingen på kontoret kan sno din 
favvokopp.

11. Att kunna träna när som helst på 
dagen.
12. Att äta glass till lunch utan att någon 
tittar snett.
13. Att slippa sminka dig – det finns filter 
så att du ändå ser perfekt ut digitalt när det 
behövs.
14. Att ha en sådan varierad arbetsställ-
ning som hemma. I sängen, 
soffan, vid köksbordet, 
på golvet eller gåendes 
utomhus.

Källa By On

SAKNA 3. Varierad arbetsställning

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se
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Skövdes starkaste köksteam

”Vi ritar köket
som uppfyller

dina drömmar och
matchar din budget”.

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



I Tarketts designade laminatkollektion finns golv som är enkla att 
rengöra och hålla fräscha. Det mycket naturtrogna stenmönstret 
på bilden heter Provenza Toned Light Grey 
från kollektionen Iconik T-Extra.
Pris från 285 kr/kvm.

Nytt år och ny kulör på väggen i köket! Beckers kulörtrend Grounded Green 
symboliserar ett enkelt lantliv med moderna bekvämligheter. Ett slags gröna 
vågen 3.0. Naturnära material som är fina att kombinera till stilen Grounded 
Green är rotting, marmor och krispigt linne. 
På väggen syns kulören Emalj 819. 

Dags att sortera i kökslådorna! 
Den nya salladsslungan från Eva Solo silar bort 

vatten från sallader och grönsaker. Salladsslungan är tillverkad i rostfritt 
stål och komposit där 30 procent av plasten har ersatts med vetefibrer. 

Cirkapris 500 kr.

Badrumsaccessoarerna från Andrée Jardin tillverkas av hantverkare
i Frankrike. Det vackra setet med nagelborste och tvålfat tillverkas av
blekt, franskt, björkträ. I setet ingår även en äkta Marseilletvål.
Cirkapris: 400 kr.

Rent hus 2021!

SmartStore™ Collect är en ny, hållbar förvaringslösning 
som gör det enkelt att källsortera. Lådan är tillverkad i 
återvunnen konsumentplast och rymmer 76 l.
Trälocket av björkplywood gör 
lådan till en stadig pall.
Cirkapris 300 kr för låda, 
150 kr för lock.

GastroMax köksredskap tillverkade av bio-
komposit av gran och sockerrör minskar 

koldioxidavtrycket med upp till 80 % 
jämfört med nytillverkad plast. 

Cirkapris från 45 till 120 kr. Så var det detta med 
att hålla koll på nycklarna! 
Den nya nyckelringenfrån 

Eva Solo är i konjaksfärgat läder. 
Raffinerad i sin enkelhet.

Cirkapris 250 kr.
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BPE 18

BPD 18

BPD 18

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

KAMPANJ PÅ 
TAK- OCH VÄGGPLÅT  
Måttkapad plåt på en vecka! 
 
BPD 18 är en av vår mest klassiska plåtprofil med stor 
täckbredd för både tak och vägg.

BPE 18 är vår storsäljande klassiker  
med träpanelform till väggen.
 
•  svart, mörkröd, tegelröd

•  P30, 0,5 mm

•  täckbredd 108 cm

•  snabb leverans 

•  valfria längder upp till 9 m.

•  30-års garanti

•  frakt tillkommer vid leverans

•  ställkostnad tillkommer på 
    order under 100 m2

 

Se våra övriga plåtprofiler och  
tillbehör till ditt hus eller ekonomi- 
byggnad på www.borga.se

 (63,90 exkl. moms)
7990/m2 

Kampanj!

Kampanjstart den 26 februari

BESÖK VÅRA UTSTÄLLNINGAR 
BORGUNDA, TIDAHOLM, LIDKÖPING, FALKÖPING, MARIESTAD, SKÖVDE, TIBRO

LÄS MER OM KAKEL, KLINKER OCH MOSAIK SAMT KVALITETSGOLV PÅ BORGUNDA.SE

KAKEL & KLINKER 
från DEKORA & HÖGANÄS

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ BORGUNDA.SE

KVALITETSGOLV 
från PARADOR & TARKETT 

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ BORGUNDA.SE

MARKISER, SCREEN, PERSIENNER 
RULL-, LAMELL-, PLISSÉ/DUETTGARDINER

ALLTID FRIA HEMBESÖK    
ALLTID OFFERT DIREKT

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

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

PÅ ALLA PRODUKTER
Gäller t.o.m. 19 mars

MÖT VÅREN MED 
NYTT SOLSKYDD

20%

 
 

  

 
 

Ni vet väl om att vi kan

Vi servar helt enligt fordonstillverkarens rekommendationer.
Vi använder alltid originaldelar eller minst motsvarande – helt enligt era önskemål. 
Ring eller maila för förslag på tid och kostnad. 

•   Vi kan serva och reparera din BMW (vi hanterar condition based service 
    och mjukvara). Välkommen in så läser vi nyckeln! 
•  Släcker anmärkningar 
    (tvåor) från bilprovningen 
•  Däckhotell och däckservice
•  AC-service

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

serva & reparera
     din bil?
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I 
en bygd som närmast kan beskrivas 
som landet Nangijala ur boken Brö-
derna Lejonhjärta, bor numera Hans 
och Malin Lövberg tillsammans med 
yngsta sonen Jacob. De ville skapa 

en bas för hela familjen vilket de verkligen 
har lyckats med. 
- Det är helt och hållet Hans fel att vi 
hamnade här, säger Malin leende. Jag hade 
aldrig trott att jag skulle kunna bo så här. 
Vi har haft många olika hus genom åren 
och vi bodde redan i vårt drömhus. Jag 
hade fem minuter till arbetet och barnen 
hade nära till sina kompisar. 
 Men Hans som är född och uppvuxen 
på en bondgård på landet, kände ändå 
en längtan till något annat. Han höll sig 
ständigt uppdaterad efter andra hus via 
Hemnet.
– 2015 kommer han hem och berättade att 
han sett ett intressant hus i Öglunda, säger 
Malin. Jag var väl inte jätteintresserad. 
Men vi åkte iväg med vår son Jacob för att 
kika. Jag minns att det kändes som att vi 
bara åkte och åkte väldigt länge innan vi 
äntligen kom fram.

FAVORITSTÄLLE. I det generösa köket är det lätt att umgås under tiden maten förbereds. På sittbänken som stod högt på Malins önskelista dricker hon gärna sitt morgonkaffe.

HARMONISKA TONER.  I sovrummet har Malin valt en dämpad färgskala och 
mjuk heltäckningsmatta. Utanför glasdörrarna planeras för en balkong.

ALLRUM. Efter ny design av planlösningen på övervåningen där man bland 
annat byggt om takkupan kan familjen nu njuta av årstidsväxlingarna från 
ett panoramalikt stort fönster.

HöGT LÄGE. Mitt i körsbärsdalen högt upp mot 
foten av Billingen byggdes 1872 Esbjörnsgården. 
Än idag står den kvar men är nu varsamt renoverad  
av Malin och Hans Lövberg.

 Första intrycket var mörkt och murrigt. 
Huset, som ursprungligen byggdes 1872 åt 
en överstelöjtnant på Axevalla regemente,  
hade sedan dess haft många ägare genom 
åren. Under 1950-talet fanns två lägenhe-
ter i huset. Det äldre paret som nu skulle 
sälja hade bott i huset i över 30 år. 
 Huset kändes inte helt självklart för Malin 
men när de klev upp på övervåningen såg 
också hon potentialen med husets läge. 
Läget åt sydost gav en spektakulär vy där 
man kunde följa årstidsväxlingarna som på 

Vi hälsar på hos
Hans och Malin Lövberg med yngsta sonen Jacob och  Bobby familjens strävhåriga tax.
Var: I ett gammalt stockvirkeshus i öglunda.
Gör: Hans är egen företagare,  Timmersdala Golvtjänst. Malin arbetar som lärare.
Instagram:  #vägentillvårthem

SAMLINGSPUNKT. I den stora salen med fönster åt 
sydost finns det plats för alla när familjen samlas. 
Brasan tänds och en hög mysfaktor infinner sig 
under middagen.

ett vykort. Och där kunde man öppna upp 
med större ljusinsläpp.
 Åt andra hållet låg hela Kinnekulle för 
deras fötter och som grädden på moset 
fanns där också en allé utmed infartsvägen. 
Något som Malin alltid drömt om.
- Vi åkte hem och funderade, berättar Ma-
lin. Vår son Jacob var inte alls intresserad. 
Han tyckte det var för långt bort. Här fanns 
ju varken skolskjuts eller nära till kompi-
sarna. Men så lade vi ett bud på huset och 
resten är historia.
 Nu började ett omfattande renoverings-
arbete som kom att utvecklas till ett stort 
familjeprojekt. Det mesta revs ut och kvar 
stod endast ett skal. Nya system av vatten, 
avlopp och el installerades. Golv grävdes 
ur och taket byttes. En uttjänt pool på bak-
sidan togs bort och ersattes av en ny. 
 Med hjälp av sönerna, som också är hant-
verkare, och Hans bror med egen byggfir-
ma har man inte precis legat på latsidan. 
I november 2015 påbörjades arbetet och i 
maj 2016 kunde familjen flytta in. Då var 
huset helt färdigt invändigt. Sedan dess 
har de även hunnit med att totalrenovera 

en flygelbyggnad, bygga om garagebyggna-
den, skapa en altan med pool och påbörjat 
fasadbyte och målning utvändigt.
- Vi hade aldrig klarat det utan all hjälp vi 
fått av våra söner, säger Malin. Vi bestäm-
de också tidigt att om vi skulle skapa vårt 
drömboende måste vi gå ”all in”. Valet att 
bo kvar i vårt gamla hus under tiden blev 
räddningen. Jag kunde vakna mitt i natten 
och få ångest över vad vi hade gett oss in 
på.
- Varje lördagsmorgon hade vi byggmöte 
där allt arbete delades ut. Jag som inte alls 
var van att renovera, har fått lära mig på 
vägen. Vårt husprojekt har verkligen svet-
sat samman familjen på ett mycket positivt 
sätt. Men vi hade aldrig kastat 
oss in i detta under tiden 

barnen var små, det hade vi inte orkat med. 
Så för oss var tiden den rätta.
 När det gäller inredning och textilier har 
Malin fått hjälp av sin moster Lise-lott. 
Med hjälp av henne fick soffan i entrén 
en ny matchande klädsel och Lise-lott har 
skapat ett intresse som nu har blivit Malins 
stora hobby, vilket syns i huset.
- Vi stortrivs verkligen och nu skulle man 
få bära ut mig om vi skulle behöva flytta, 
säger Malin. Visst har 
jag fler drömmar och idéer att realisera, 
men Hans är bra på att ta en sak i taget så 

vi är ett bra team. Det är lätt hänt att inget 
annars blir avslutat. 
 Hon fortsätter:
- Nu finns också mer tid för socialt um-
gänge. Vi ska också försöka ta oss utanför 
tomten för att upptäcka den vackra bygden 
vi bor i. Tänk att ta cykeln till ett av alla 
naturreservat en kväll för en picknick och 
se solnedgången över Kinnekulle, avslutar 
Malin.

TExT OCH FOTO Anita Johansson

Med fötterna stadigt på jorden och ett alldeles utomordentligt trevligt boende centralt i en förort till Skövde, 
fanns det aldrig på kartan att familjen Lövberg skulle ta sitt pick och pack och flytta vidare. 

Ut på landet dessutom. Men så blev det.

Stockvirkeshuset som fick nytt liv 
innanför skalet

öGONGODIS.. överallt i 
huset skapar Malin 

små dekorativa 
stilleben, ofta 
med levande 

ljusinslag. 
Stilen är lite 
nytt och lite 

gammalt.

VÅGAT. Malin funderade länge och väl på hur hon 
skulle bryta av allt det ljusa på övervåningen. 
Valet föll till slut på Pip Studios tapet 
Flowers in the mix red.

VÄLKOMNANDE. Vid köpet av huset lämnades 
en del möbler kvar som Malin och Hans valde 
att behålla. Som soffan exempelvis. Efter en 
uppdatering av färg och ny klädsel fick den 
stå kvar på samma ställe.
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Nu med  egen webshop www.garderobspecialisten.com

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

februari 2021februari 2021

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

Boka ett
kostnadsfr i tt

hembesök
/ Sofia

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

på alla ytterdörrar 
från Diplomat

30%
rabatt

på alla ytterdörrar 
från Swedoor

25%
rabatt

3495:-
Ord. pris 4195:-

Kvistfri  
karm

 

Dörrarna från 
Swedoor är 
beställnings-
vara.

Dörrarna från Diplomat är 
beställningsvara.

Ytterdörr Traditional, vit
OPUS. Klassisk design med spårfräst 

utsida och slät insida, levereras 
med kvistfri karm, ASSA låskista 

8765 och slutbleck 1887-2. 
5-års garanti. Dörrtrycke och 

cylinder ingår ej. Beställnings-
vara, ca 1 veckas leveranstid.

9x20 höger 
eller vänster 
10x20 höger 
eller vänster 
9x21 höger 
eller vänster 
10x21 höger 
eller vänster

Erbjudandena gäller 8/2-28/2 2021, 
och kan ej kombineras med andra 
erbjudanden eller offerter/avtal. 

Optimera reserverar sig för 
eventuella tryckfel.Hitta din 

närmaste 
butik och 
öppettider på 

www.optimera.se Optimera Tibro  |  Tel 0504-12540 
Vi hälsar både Privatkunder och Proffs välkomna!

Tarkett Bäckaskog. 14 mm. Ekgolv 3-stav. 
Ord pris 379:-/m 2.

299:-
KAMPANJPRIS/m2

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Tarkett Bäckaskog.
F I N N S  E N D A S T  H O S  C O L O R A M A

Tarkett Bäckaskog. 14 mm. Ekgolv 3-stav. 
Ord pris 379:-/m 2.

279:-
KAMPANJPRIS/m2

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

ÖppeT: måndAg-FredAg kl. 07-18  |  lÖrdAg kl. 10-13

SNART ÄR VÅREN HÄR OCH 
HÖG TID FÖR DÄCKBYTE!
Vi på Bilvård i Timmersdala AB erbjuder 
våra kunder däckhotell med däckservice, 

däckförvaring samt däckbyte.

Trött på att byta däck, ring!

0511 - 815 80 
Däckbyte, 

förvaring och tvätt 
500:-/säsong

Bilvård i Timmersdala AB
Bäckedalsvägen 2

541 71 TIMMERSDALA
FB@Gulf Timmersdala
www.gulfmacken.se 

TM 
Innervägg

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

 

Behöver du ett 
extra rum?

Fabriksgatan 7, Tibro 
Tel: 0504-150 50

Läs mer och beställ: 
www.tibromobelindustri.com
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Det här är REKO-ring
REKO-ringar är en modell för lokal direkthandel mellan 
småskaliga producenter och konsumenter med fokus på 
mat. REKO står för Rejäl Konsumtion. Kommunikationen 
mellan producenter och konsumenter sker på Face-
book-grupper. Konceptet kom ursprungligen från Finland.
Källa: Wikipedia

februari 2021

REKO-STARTARE. Ulrika Persson, en av initiativtagarna 
till REKO-ring Lerdala-Timmersdala, vid sina gutefår 

som njuter av solsidan på den stora ladugården. 

Under pandemin lagar vi mer mat hemma. och det har gjort att fenomenet rEko-ring börjat blomstra. 
Ett system där närproducerad mat levereras direkt till konsument.

R
unt om i Skaraborg finns ett stort antal olika Re-
ko-ringar som är kopplade till olika kommuner. Ge-
mensamt för alla är fokus på mat. Matproducenter 
samlas under vissa utlämningsdagar i veckan för att 
sälja sina produkter direkt till kund. Alla beställ-

ningar sker på Facebook efter att man blivit medlem i gruppen. 
Som kund får vi veta hur produkterna har tagits fram och var de 
kommer ifrån, en slags folkbildning kring mat på ett nytt sätt.
 Redan under hösten 2019 startade REKO-ring Lerdala-Tim-
mersdala. Startskottet gick över en natt, efter ett stormöte i Ler-
dala där många hade samlats. En av dem var Ulrika Persson som 
tillsammans med sin man Torbjörn driver en storskalig fårfarm 
på Gullakroken i Lerdala. Det var längtan till ett friare liv på 
landet som fick dem att styra om livskompassen.
  Inne och utanför ladugården bräker ett sextiotal får och de fles-
ta av dem är dräktiga. I mars månad beräknas lamningen komma 
igång och då blir det fullt upp.
- Det är jag som är hemma och sköter om gården på veckorna, 
berättar Ulrika. Torbjörn stöttar upp efter sitt ordinarie arbete. Vi 
erbjuder lammkötts lådor, frysta styckdelar och lammskinn. Un-
der pandemin har vi sett en ökad efterfrågan. Även på styckdelar 
som man normalt inte brukar köpa. Många frågar efter köttben 
för att koka egen buljong eller att ge till hunden. 
Hon fortsätter:
- I vår ”ring” är vi ett fyrtiotal matproducenter och vid varje 
utlämningstillfälle är vi ca femton producenter på plats. Vårt sätt 

Ett uppsving för närproducerad 
mat märks tydligt under pandemin

att handskas med utlämningen är säker och effektiv. Varje be-
ställning får ett nummer och packas i påsar för kunden att hämta 
direkt från bakluckan på våra bilar. Betalningen sker via Swish. 
 En annan producent, som också medverkar i ”ringen” är Daniel 
Bladh på Prästakvarna. Här produceras fläskprodukter av olika 
slag samt yoghurt och stekost. Mjölkprodukterna kommer från 
den något ovanliga och äldre rasen fjällko.
- Våren 2020 märkte vi att våra köttlådor blev allt mer populära, 
säger Daniel. Folk började hamstra. Trenden gick åt att börja 
gynna de lokala producenterna vilket är väldigt roligt! För när vi 
köper utländskt så väljer vi även bort våra svenska jobb. Även 
om vår produktion är småskalig så håller vi faktiskt igång Sveri-
ge. Vi skapar arbetstillfällen i olika led.
 Mötet mellan producent och konsument utan mellanhand skapar 
också möjlighet för direkt feedback över maten som inhandlas. 
Kunderna får tips på recept och annat matnyttigt att ta med sig 
hem att prova.
- Vissa fläskprodukter fick jag ett överflöd av, berättar Daniel. 
Lösningen på det blev bland annat en färdigkryddad skinkstek i 
stekpåse, klar att sätta in i ugnen. Men jag har också kunder som 
kommer med önskemål om nya produkter vilket jag välkomnar.
 På Hovslagaregården i Berg huserar Sandra Carlsson och Alex-
ander Bernhard. De gick med under hösten 2020 och kunde då 
erbjuda köttprodukter från Hereford djur.
- Vi köpte in 3 stycken livdjur 2019 och ville prova att föda upp 
och sälja kött av bra kvalitet, berättar Sandra. Vi är ju än så 
länge småskaliga men målet är att utöka. Vi odlade också två 
olika sorter av obesprutad potatis som vi också kunde erbjuda. 
Fördelen med att sälja på det här viset är att du alltid vet vad du 
kommer att sälja då kunden gör sin beställning i förhand. Det 
har verkligen fungerat jättebra!

TExT OCH FOTO Anita Johansson

LOKALPRODUCERAT.  I produktionsköket går maskinerna varma även om det 
mesta sker via ett traditionellt mathantverk. Daniel Bladh vakuumpackar för 
dagen rimmat sidfläsk.

UTAN MELLANHÄNDER. Sandra Carlsson på Hovslagaregården erbjuder 
bland annat obesprutad potatis. Direkt från förrådet i matkällaren till kund.



14 15www.gardochvilla.se www.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  februari 2021februari 2021

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

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

Följ oss också på

* Erbjudandet gäller Flutex-serien (färg) och Fiona (tapet) och kan inte 
kombineras med andra rabatter. I butiker med söndagsöppet och online gäller 
erbjudandet t.o.m. 7/3-2021. Reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Måla med
fi na färger och
tapetsera med
vackra mönster

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

Pris fr.o.m 
5000:-

för normalvilla
170 kvm tak

Kostnadsfri offert1.

Förbehandling2.

Takbehandling3.

Städning4.

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

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

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

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

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

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

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

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

borttagning av 
mossa!

Vi rengör även 
fasader!

www.solskyddsteknik.se

Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift

Markiser, persienner, rullgardiner, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

 Vi har butiker och montörer i:
Falköping 

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

Trollhättan 
Ladugårdsvägen 23

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

Vara 
Torggatan 15

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

Lidköping 
Sockerbruksgatan 28 

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

Mariestad
Förrådsgatan 45

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

Följ oss också på

Fellbrandts Golvslipning AB
Strandskogen 11, 543 94 Tibro  |  070-234 81 77 Fredrik Fellbrandt
info@fellbrandtstragolv.se  |  www.fellbrandtstragolv.se

- Passa på
att utnyttja

ROT-
avdraget!

Dammfri
golvslipning

En snabbare
och smidigare

renovering

Fellbrandts Trägolv
Vi utför dammfri golvslipning på de flesta typer av trägolv 
såsom ekparkett, furugolv, gran, bok och björk till humana
priser, i Skaraborgs län.

AltanerEkgolv Furugolv Trappor

utställningskök säljes billigt!   Ring och boka tid!

www.mobalpakökskövde.se

Skövdevägen 44, Skultorp

Lasse 0705-62 56 40
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GOD MAT. Tareq Taylor tycker inte bara att vardagsmaten ska vara nyttig, den 
ska smaka gott också.

Se inte ditt skafferi som ett förvaringsutrymme. 
Se det som en verktygslåda som gör det möjligt för dig att enkelt och snabbt laga god hälsosam mat.

D
itt skafferi ska inspirera till matlagning, säger Tareq 
Taylor kock och författare till boken Mat som gör 
gott. Det betyder att du ska ha rätt saker i skafferiet 
och en hyfsad ordning.
En bra bas av fullkorn är bra att ha hemma. Ris, 

pasta och mjöl exempelvis. 
– Smyg in lite fullkornsmjöl nästa gång du gör pannkakor.
Bönor och linser ingår också i Tareqs skafferi, olika sorter, både 
torkade och konserverade.
– De är lätta att tillaga och bra proteinkällor. Ha gärna också 
tillgång till en näve nötter och frön om dagen. Och få in nyttig-
heterna naturligt när du bakar. Eller strö dem över sallader och 
soppor.
Vanlig vitvinsvinäger är ett måste tycker Tareq, men också äp-
pelcider, balsam- och risvinäger får plats. I sötväg använder han 
gärna opastöriserad honung.
– Den innehåller många spännande bakterier och enzymer som 
är bra för oss. Dessa dör dock vid upphettning så använd den i 

salladsdressing eller ringlad över yoghurten. 
Ägg hör till måstena. Och de kan förvaras i skafferi eller kyl.
– Jag älskar ägg i alla former. De har dessutom lång hållbarhet. 
När det gäller kryddor handlar det om att lura lite på vad för typ 
av mat man gillar. 
– Gillar du asiatisk mat så är det bra att ha chili, sichuanpeppar, 
spiskummin, stjärnanis och curry hemma. Är du mer inne på 
medelhavsmat behöver du kanske fylla på med timjan, oregano 
och dragon. 
Lök och vitlök är grunden för mycket matlagning och tillsam-
mans med konserverade tomater svänger du på nolltid ihop 
tomatsåsen till pastan.
– Du behöver också ett par olika varmpressade oljor att steka 
i, exempelvis rapsolja, olivolja och kokosolja. Men gärna också 
någon kallpressad olja att använda till salladsdressing. Kallpres-
sad rapsolja, olivolja och linfröolja hör till mina favoriter. Gillar 
du asiatisk mat kan du ha en flaska sesamolja hemma också, 
avslutar Tareq.

februari 2021

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Peter Carlsson

Tareqs tio gyllene regler 
– Det finns genvägar till hälsosammare mat, säger Tareq Taylor i boken 
Mat som gör gott.
•  Byt till fullkorn.
•  Laga mat med olja.
•  Låt grönsakerna få huvudrollen.
•  Hissa baljväxterna.
•  Ät din dagliga lök.
•  Ät nötter och frön.
•  Frossa i frukt och bär.
•  Krydda, krydda, krydda.
•  Söta lagom.
•  Glöm inte fisken.

Sneak peek i 
Tareqs kreativa skafferi

SUPERTHJÄLTARNA. Gör en djupdykning i grönsakslådan och testa att lära 
känna en ny grönsak i veckan.

VERKTYGSLÅDA. Bygg upp ett skafferi med 
rätt innehåll så blir det mycket enklare att 
laga bra mat. 
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Erikssons 
Snickeri & Inredning AB

ToTalenTreprenad inom bygg!
Skövdevägen 44, Skultorp

tel. 0500-41 50 00  |  mob. 0705- 62 56 40
mail. lasse@lidensberg.se

www.skovde.mobalpa.se

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

Din vvs leverantör i MariestaD

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

 

Förrådsgatan 45 
542 35 MARIESTAD 

0501-716 60
www.bad-varme.se

 
VÄRMEPUMPAR

Vi kan fönster – Ring oss! 
Boka ett gratis hembesök 0708-56 79 90
eller maila till ulf.beck@fonsterhusetab.se

www.fonsterhusetab.se

februari 2021februari 2021

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

För mer info:

0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

 Forsvägen 36, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

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

Vi löser
RUT & ROT-
avdraget!

Skaraborg | tel: 0500-606 800

Vi gör din 
vardag enklare!

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

OM VÅRA TJÄNSTER.

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

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

Boka graTis hemBesök!
Just nu! 

20% 
på utvalda
markiser

Folkpool Lidköping 
Skogvaktarevägen 13

Lev livet softare

20%
på komplett pool

 Läs mer på folkpool.se

�EI-Ffxarn 
& RAMBOHONUNG
BÖJA 0707-28 75 79 

MV Import
Nyproduktion  |  Renovering 

Byggnation  |  Butik

076-856 63 61
FB@MV Import

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

Eget
Kort

Eget
Kort

0515-201260

Tanka på GP samt
beställ din diesel och 

smörjmedel.
Adblue

• Spolning                 
• Filmning          
• TorrSugning          

• punkTlagning      
• ConTaineruThyrning
• CiSTernkonTroll

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

www.pr-slamsugning.se

• olJeaVSkilJare
• 5-årSbeSikTning 
• gödSelTranSporTer

Vi har 7 st gödseltrailer för utförandet av gödselkörning! Vedeldare avlastar 
elnätet när det är riktigt 
kallt, spar pengar och 
har gott om värme.

Vedeldare avlastar 
elnätet när det är riktigt 
kallt, spar pengar och 
har gott om värme.

Gaselle Combi
Ved/pelletspanna

Miljögodkänd ECO-design

www.agronola.se
Tel 0511-293 44ENERGI AB  |  AXVALL

A+

Vi har
reservdelar

till GASELLE
& ARCA pannor

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

sms 070 98 25 748
www.vd3l.se
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Bilmodell: DeLorean DMC-12 
”Tillbaka till framtiden” 
Status: Försvunnen
Senaste position: Honolulu, USA 2010
Uppskattat värde: 5 miljoner kr
DeLorean DMC-12 är en av världens mest ikoniska 
filmbilar tack vare tonåringen Marty McFly och 
uppfinnaren Emmett Brown. Vi talar naturligtvis 
om ”Tillbaka till framtiden” som använde sig av tre 
originalbilar till filminspelningarna. Två av dessa 
ägs fortfarande av Universal Studios medan det 
sista exemplaret kolliderar med ett tåg i tredje 
filmen. Vrakdelarna köptes dock av Planet 
Hollywood som pusslade ihop karossen och 
placerade bilen i taket på sin restaurang i Honolulu. 
2010 stängde dock stället och sedan dess är kärran 
spårlöst försvunnen. 

Bilmodell: Ferrari 375 MM
Status: Gömd
Senaste position: Genua, Italien 1953
Uppskattat värde: 100 miljoner kr
Det var 1939 som Enzo Ferrari lade grunden till 
sitt bilimperium. Det mytomspunna företaget har 
några av världens mest eftertraktade sportbilar på 
sin meritlista och spritimportören Dottore Enrico 
Waxs legendariska Ferrari 375 MM från 1953 är
knappast något undantag. Den rike affärsmannen 
sålde inte bara Enzos favoritwhisky - utan de båda 
herrarna var även goda vänner. Dottore körde dock 
aldrig med sin ögonsten och efter transporten till 
Genua så syntes aldrig dyrgripen mer. Experterna 
är övertygade om att 375:an står undangömd 
någonstans och om den återfinns så rör det 
sig förmodligen om en av världens mest 
välbevarade Ferraribilar.

Bilmodell: Porsche 550 Spyder ”James Dean” 
Status: Stulen 
Senaste position: Los Angeles, USA 1960
Uppskattat värde: 45 miljoner kr
James Dean omkom den 30 september 1955 i en 
tragisk trafikolycka med sin ”Little Bastard”. Det 
sägs att Hollywoodskådisens Porsche 550 Spyder 
har en förbannelse vilande över sig och att två 
personer som köpte delar från olycksbilen förolyck-
ades. Ändå vågade George Barris köpa vraket och 
lånade sedan ut den krockade bilen till olika trafik-
säkerhetsevents. Men vid ett tillfälle så brann hela 
utställningen ner och när den räddade Porschen 
skulle köras vidare så trillade den av transporten 
två gånger och till råga på allt dog chauffören. 
Det var just under en körning mellan Miami och 
Los Angeles som den legendariska Porschen stals. 

Bilmodell: 
Horch 855 Spezial Roadster 
Status: Försvunnen
Senaste position: Kiev, Ukraina 2014
Uppskattat värde: 20 miljoner kr
Horch 855 Spezial Roadster tillverkades i blott sju 
exemplar mellan åren 1935 till 1939 och idag finns 
endast tre kvar. En svart skönhet som står utställd på 
Audi-museet samt en silverfärgad som ursprungligen 
köptes av Hermann Göring. Det tredje exemplaret ägs 
av Ukrainas forna president Viktor Janukovytjs som 
tvingades fly landet efter våldsamma protester 2014. 
Men när hans bilsamling skulle beslagtas av myndig-
heterna så var kronjuvelen spårlöst borta. Om han själv 
lyckades smuggla med sig sin Horch eller om någon 
hann före är fortfarande ett mysterium.

Bilmodell: Renault Type CB Coupe De Ville 
Status: Saknad till havs 
Senaste position: RMS Titanic, Nordatlanten 1912
Uppskattat värde: 3 miljoner kr
Familjen Carter steg ombord som förstaklasspassagerare på Titanic i Southhampton den 10:e april 1912. 
Med sig hade de sin fabriksnya Renault Type CB Coupe De Ville som förvarades i en trälåda på nedre däck. 
Runt midnatt kolliderade fartyget med ett isberg som skar upp 90 meter av skrovet och på blott 
två timmar och fyrtio minuter sjönk Titanic till botten. 1514 passagerare och besättningsmän 
miste livet då det inte fanns tillräckligt med livbåtar ombord. William Carter med familj 
överlevde - men den enda bilen ombord vilar nu på havets botten. 

Bilmodell: Duesenberg SJ-506
Status: Försvunnen   
Senaste position: Alger, Algeriet 1962
Uppskattat värde: 200 miljoner kr
”Den enda bilen som kan passera en Duesenberg 
är en annan Duesenberg – med den första ägarens 
samtycke”. Kanske var det amerikanarnas berömda 
slogan som fick racingföraren Emile Beghain att 
köpa sig en Duesenberg SJ-506? Lyxbilen hade 
en åttacylindrig bensinmotor på 320 hästkrafter 
och den förmögne parfymtillverkarens exemplar 
var ett av de sista som byggdes då produktionen 
upphörde kort efter att Fred Duesenberg omkom 
i en bilkrasch. 1962 blev Algeriet självständigt från 
Frankrike och Emile tvingades att fly landet utan 
sin älskade Duesenberg. Alltsedan dess är bilen 
spårlöst försvunnen!   

Jakten på de försvunna 
bilskatterna

Vad sägs om att ta bilen på skattjakt i bästa Indiana Jones-stil? Det finns nämligen försvunna klenoder för mång-
miljardbelopp ute på villovägar och såväl försäkringsbolag som bilmuseer har utlyst miljoner i hittelön för många 

enskilda objekt. Varsågoda, här är de försvunna bilarnas heliga graal och deras senast kända positioner. 
Plocka fram läderpiskan och Fedorahatten så väntar ett spännande äventyr på land - men även till sjöss!

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

Bilmodell: Bugatti Typ 57 SC Atlantic 
Status: Försvunnen 

Senaste position: Molsheim, Frankrike 1938
Uppskattat värde: 1 miljard kr

Bugatti Typ 57 SC Atlantic är världens mest åtråvärda samlarbil och av de tre kundexemplaren finns idag 
enbart två i originalskick. Den sista har restaurerats efter en svår krock och saknar originalmotorn. Ettore 

Bugattis son Jean lät även bygga en skönhet till sig själv - men efter 1938 försvinner alla däckspår av hans 
svarta coupé med chassinummer 57453. Än idag letar skattjägare efter bilen och skulle Bugattin hittas så 

talar vi om ett värde på över en miljard kronor. Hoppet finns nämligen att hitta dyrgripen. Ettore gömde 
sina dyrgripar strax innan nazisterna invaderande Frankrike och många tror att den rullande stilikonen 

står övergiven någonstans - ovan eller under jord. 

Bilmodell: Chrysler Norseman
Status: Saknad till havs
Senaste position: S/S Andrea Doria, Nordatlanten 1956
Uppskattat värde: 12 miljoner kr
Det glada 50-talet var kantat av galna konceptbilar och i täten låg ”The Big Three”. Chrysler, Ford och General 
Motors visade upp nyheter på löpande band och trion hade storstilade planer inför 1957 års bilsalong i Detroit. 
Chrysler Norseman gjordes i samarbete med italienska Ghia och lastades ombord på S/S Andrea Doria. Men på 
sin färd mot New York så kolliderade fartyget med M/S Stockholm den 25:e juli 1956 och 56 personer omkom. 
Det enda exemplaret av Chrysler Norseman ligger på havets botten strax utanför ön Nantucket i nordöstra USA.  

Bilmodell: Shelby GT 500 “Jim Morrison”
Status: Stulen 
Senaste position: Los Angeles, USA 1969
Uppskattat värde: 20 miljoner kr
Rockartisten Jim Morrison var stolt ägare till en mörk-
blå Shelby GT 500 från 1967. Muskelbilen var en gåva 
från skivbolaget Electra Records efter The Doors stora 
succédebut samma år. På väg hem från en spelning 
i Los Angeles 1969 krockade Jim bilen och övergav 
den på Sunset Boulevard. Dagen efter begav han sig 
för att hämta sin ”Blue Lady” - men bilen var spårlöst 
borta. Vad som egentligen hände med Shelbyn är 
ett lika stort mysterium som sångarens plötsliga 
bortgång. Jim hittades i ett badkar på ett hotell i Paris 
1971, men dödsorsaken är än idag en gåta.

Bilmodell: Aston Martin DB5 ”Goldfinger” 
Status: Stulen 
Senaste position: Flygplatsen i Boca Raton, USA 1997
Uppskattat värde: 100 miljoner kr
Historiens spektakuläraste bilkupp inträffade 1997 vid en flygplatshangar 
i Florida. I sann James Bondstil lyckades tjuvarna bryta upp de gigantiska 
skjutdörrarna, undvika larmet och smuggla ut en unik Aston Martin DB5. 
Just det här exemplaret rattades av Sean Connery i biorullen ”Goldfinger” 
och hade alla unika gadgets. Det spekuleras fortfarande i vad som egent-
ligen hände den där juninatten och många riktar sina blickar mot ägaren. 
Han köpte bilen för två miljoner kronor 1986 och fick ut 50 miljoner i för-
säkringspengar elva år senare. Det hetaste tipset är att filmbilen lastades 
ombord på ett transportflygplan och dumpades i havet.  



Kompletta lösningar

Boka ert tak redan nu!

SkåningS-åSaka gålStad 1 Skara  I  0511-290 50  I  tjtak.Se  I  info@tjtak.Se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

• tak    • faSad    • fÖnSter eller PlåtarBeten 

TäTT & TryggT 
SnaBBt och Snyggt 

www.stjarnfonster.se

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

5år
s garanti

På UtFÖrt ar

BE
tE

22 www.gardochvilla.se

Gård&Villa  

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

NY 
STATIONSVÄRD 

I LIDKÖPING

Colorama
Lindhagsgatan 1

februari 2021

Last & Gräv
0500-48 40 55

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

NYTT ENSKILT 
AVLOPP?

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

diplomerade avloppsanläggare!
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E V E R T S S O N S

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

Sugen på solceller?

Kontakta oss! 

Vi hjälper dig hela vägen!

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se



ROWICO 

STOLAB

SWEDESE

EKENS 

NORDIC FURNITURE

MÖBLERA DITT HEM HOS OSS  
INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

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

STRING 

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

ÖPPETTIDER: 
Vardagar 10-18  
Lördag 10-14
Söndag 11-16

Följ oss också på

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

Räntefri avbetalning 
med möbelkortet!

VÅRENS NYHETER HAR 
MÖBLERATS I BUTIKEN

RäntefRi 

aVbetaLning 

24 månadeR


