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

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

Layout och grafisk form: 
reko reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

I 
dagarna har vi firat student, inte 
riktigt som vanligt, men ut kom 
de i vita mössor och flackande 
blick. Man kan undra vilken 
framtid vi ska sjunga om. Är det 

en framtid med oro och osäkerhet eller 
den ljusnande framtiden som är vår?
I takt med att fler och fler #kavlarupp 
och vaccinerar sig kommer vardagen 
tillbaka. Vi kan återigen äta sent på 
krogen, vi kan återigen gå på fotboll, 
se på teater och gå på mässor.
De brister vi ser idag med material-
brist och svårt att hitta personal vittnar 
om en fortsatt stark återhämtning och 
Sverige står starkt i världen. Fler och 
fler företag rekryterar och ungdomsar-
betslösheten sjunker fortast. För den 
som vill testa besöksnäringen finns 

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

anette Sjöman: 0703-63 92 24
nettan@gardochvilla.se

anita Johansson: 0733-10 25 20
anita@gardochvilla.se

Tryck: V-Tab, Vimmerby
Distribution: SDr, Svensk Direktreklam
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goda möjligheter när många som blev 
uppsagda under pandemin har hittat 
andra branscher.
Samma gäller för övrigt inom nästan 
alla branscher. Den som har utbildning 
eller erfarenhet har goda chanser till 
jobb. Samtidigt är det nu vi väljer hur 
vi vill ha det framåt.
Under pandemin har många lärt sig 
handla via nätet. Men även en nätbutik 
finns på riktigt. Om vi väljer en lokal 
leverantör nästa gång vi handlar på 
nätet så får vi både närmare till service 
och möjliggör att kommande studenter 
ska kunna vara en del av Skaraborg.
För det är nu vi väljer om vi fortsätter 
visa hänsyn eller om vi blir som kalvar 
på grönbete. För är det något alla digi-
tala möten lärt oss så är det vikten av 

gemenskap, vikten av att träffas. Väljer 
vi klokt kan vi tillsammans sjunga om 
att den ljusnande framtiden är vår. 
Glad sommar!

I skrivande stund har redan ett 40-tal lokala utställare tackat ja till att 
vara med på Gård & Villa-mässan i Skövde den 23-24 oktober. 
– Det kommer verkligen att bli en härlig bostadsmässa fylld med 
inspiration och erbjudanden, säger Uno Hufvudsson,
mässansvarig och ägare till magasinet Gård & Villa.

Nu planerar 
vi för fullt 
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gÅrD & VILLa-MÄSSaN. – Det kommer att bli en folkfest i billingehov med mingel och många givande möten. 
Läs mer vad som händer framöver på www.gardochvilla.se. och följ oss på Facebook @gardochvilla.

Folkhälsomyndighetens anvisningar.
– Vi tror att restriktionerna är ett minne blott 
i slutet av oktober men har en plan B för en 
mässa också med viss begränsning av antalet 
besökare, säger Uno och avslutar:
– Gård & Villa-mässan behövs på många sätt 
- för gemenskap, för att kunna träffas igen, för 
att stärka den lokala handeln i Skaraborg. Och 
– den här mässan kommer att bli regelbundet 
återkommande. Lokalt i Skaraborg, 
Av skaraborgare för skaraborgare. 

Vill du också ställa ut?
Gård & Villa har redan ett brett spektra 
lokala utställare på 
Gård & Villa-mässan 23-24 oktober i 
Skövde. Men det finns fortfarande 
plats för fler.
Hör av dig till Uno Hufvudsson, 
0708-56 11 99 så berättar han 
mer om mässan. 
Eller kontakta Nettan Sjöman, 
0703-63 92 24 eller Anita Johansson, 
0733-10 25 20.
Mail: uno@gardochvilla.se,
nettan@gardochvilla.se
anita@gardochvilla.se

U
tställarna består av en mix 
av lokala bygg- och bostads-
företag som lovat göra sitt 
yttersta för att du ska känna 
dig välkommen till just deras 

monter.
– Mässan är ett bidrag till att stärka den 
lokala handeln och gemenskapen i Skara-
borg. Människor behöver komma samman 
igen och utbyta tankar och idéer genom 
att träffas. Gemenskap är en förutsättning 
för att må bra, det om något har pandemin 
visat oss, säger Uno och fortsätter:
– Vårt mål är att denna mässa ska ha en 
genuin Skaraborgs-känsla. En mässa av 
Skaraborgare för Skaraborgare. Det finns så 
fantastiskt många duktiga människor och 
företag här och det vill vi lyfta. Samtidigt 
som Skaraborgarna får möjlighet att upp-
täcka helt nya lokala företag.
 Själv är han rejält taggad enligt egen utsa-

go och kommer under sommaren intensivt 
jobba med att förbereda mässan.
– Vi planerar också för en Antikt & Vin-
tage-marknad på mässan och där kommer 
kommersen att vara ingång redan tidigt på 
lördagen. 
 Gård & Villa-mässan äger rum den 23-24 
oktober i Billingehov i Skövde.
– Vi räknar med utställare från de flesta 
branscher som har med hem och bostad att 
göra.
 Det kan handla om allt från värmepumpar 
till köksinredning och tjänster av olika 
slag. Uno igen:
 – Villaägarna Skaraborg kommer också att 
medverka liksom Radio Treby.
 Självklart håller Gård & Villa ögonen på 

Gård&Villa - Gård&Villa - mässan

MÄSSkoNTakTErNa. Uno Hufvudsson, 
Nettan Sjöman och anita Johansson är 
dem du vänder dig till om du vill ställa ut 
eller medverka på gård & Villa-mässan.

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

SOMMAR
KAMPANJ
på ditt nya kök från Gör Det Själv HTH
En lång rad av HTH:s mest populära modeller finns även som 
gör-det-själv lösningar, som du själv sätter ihop och monterar.  
I gengäld kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens 
populäraste köksmärke.

”Vi ritar köket som uppfyller dina drömmar och matchar din budget”.
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”Av 

Skaraborg
are 

för skaraborg
are”



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

 

SOMMARTIDER
Så målar du om 

träfasaden till huset
Kom in och få

goda råd!

www.gardochvilla.se4
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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

. . . Alcro 
UteplAts 

vAttenbUren 
träoljA

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

NYHET!

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 39 990:-
Frakt tillkommer. 

Läs mer på folkpool.se

. . . tvättA
och skyddA 
fAsAden på

bästA möjligA 
sätt 

• självrengörAnde 
• mögelskydd 
• högstA Uv-skydd
• 15 års gArAnti

juni 2021

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

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

MÅTTKAPAD  
KVALITETSPLÅT  
Plåten produceras på endast 
5 hela arbetsdagar i vår  
produktion i Skara.

Se våra övriga 
plåtprofiler och  
byggprodukter på 
www.borga.se

Räkna på ditt tak  
och få ett pris direkt!  
www.borga.se/takberaknare/

• Avancerad trädfällning 
• Motorsågskurser 
• Motorsågssnideri

Skogskonsult.seSkogskonsult.seJDJD
Hanhult Skogslyckan, 546 92 Mölltorp

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

Din lokala SKOGSHUGGARE som skapar det lilla extraVallgatan 52, SKARA  |  Tel: 0511- 108 08
www.bostefarg.se

ERBJUDANDE!

RöDfäRg 
10l TRANEmo 
oRD. pRis 335:- 

NU 269:-
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En sommardrink vid poolkanten, hur härligt är inte det! De okrossbara glasen Falsterbo Long drink rymmer 36 cl 
och i samma serie finns flera andra modeller. Cirkapris 70 kr, från Folkpool

Härliga högsommartider!

Det räcker med en enda uppladdning i fullt solljus för att SunLight-solcellslampor ska kunna lysa upp till 
20 timmar. Lamporna är tillverkade i matt glas och aluminium. Cirkapris 900 kr, Eva Solo.

Härlig start på dagen med 
en näringsrik smoothie 
eller mixa ihop drinken! 
Sensigence Intelligent 
blender från russell 
Hobbs mixar snabbt 
och gör tack vare 
hastigheten inn-
ehållet slätt på 
kort tid. 
Cirkapris 1 500 kr

garDENa ogräsupptagere 
tar bort ogräs – utan 
kemikalier. Fotstödet 
på redskapets nedre 

del gör det lätt att 
komma ner i marken. 

Det uppdragna 
ogräset släpps via en 

utlösarmekanism. 
Cirkapris 500 kr

Det lackerade franska bokträet på sopborsten är 
från hållbar skog med en borst av vegetabiliska 
fibrer. Förpackningen är av återvunnen kartong. 
borsten finns även i svart. Cirkapris 1 100 kr, 
Sufraco. 

alcro Uteplats är en ny högkvalitativ vattenburen träolja som snabbt tränger 
ner i träet och framhäver träets vackra egenskaper. Upp till 75 % av inne-
hållet i oljan är dessutom biobaserad. alcro Uteplats kan brytas i ett flertal 
kulörer. Cirkapris från 420 kr/ 4 liter.

beckers Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg är Svanenmärkt och ger bästa 
möjliga skydd mot yttre påverkan. Slutresultatet blir en vacker, halvblank yta. 
kulören på bänken heter blad 834. 
Cirkapris 300 kr/ 0,75 l. 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

Tel 0505 - 300 75
Utemiljö & Handelsträdgård AB

öppet
vardagar 9-18
lördagar 9-13

VÄLKOMNA!

grANitbÄNKAr MM
grANit Och 

KONstMAteriAL

sVeriges Mest OMfAttANde bONzAitrÄdgård

garden@molltorp.com
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MÖT soMMaren MeD 
nYTT soLsKYDD

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

TRÄSKYDDSSYTEM  
GER SILVERGRÅTT 
OCH HÅLLBART TRÄ

LÄS MER OM HUR DU SKYDDAR DIN TRALL PÅ BORGUNDA.SE

Nu med  egen webshop www.garderobspecialisten.com

20
år

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

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

Vartofta 
Entreprenad AB

0729-734748
svenssons1@live.se

Prisexempel:
August AT-8
2-6 personer

49.000kr Ink moms!
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STorT oCH LUFTIgT. Från entrén leds man direkt in 
i matsalen som flödar av ljus. En stor matsalsgrupp 
och en öppen spis bidrar till en hög mysfaktor.

Från ett modernt hus mitt i Skövde till en gammal anrik hästgård mitt ute på landet blev 
verklighet för familjen Löfkvist. På fälten med vajande raps omkring sig stortrivs Carl-Henric och Michaela 

med sina två barn Elliot och Linnea, som nu hittat vad de sökte.

TExT OCH FOTO Anita Johansson

M
ed ett modernt och inte 
speciellt gammalt hus i 
huvudstaden av Skaraborg 
hade familjen Löfkvist allt 
de kunde önska, trodde de. 

Men med långa arbetsdagar och många 
kvällsaktiviteter för barnen tycktes tiden 
inte räcka till. Var fanns livsstilen de 
sökte?
– Vi byggde vårt hus 2011 och älskade det 
verkligen.  Men det fanns en önskan om 
ett enklare familjeliv för vi fick helt enkelt 
inte ihop vårt livspussel. När barnens akti-
viteter var klara för dagen väntade hästen 
i stallet. Det blev för mycket till slut och 
dygnets timmar räckte inte till, berättar 
Michaela.
 Paret började fundera på en flytt någon-

stans som kunde rymma familj, en frisörsa-
long och ett stall. De letade hus på hemnet 
och var på visningar men inget kändes helt 
rätt. Men så plötsligt dök gården upp, som 
blev deras.

<< FrITIDSINTrESSE. På Västergården finns två 
hästar i stallet som har gott om betesplats i hagar-
na utanför. Här är hästen Fortuna tillsammans med 
Michaela och dottern Linnea.

– Det kändes hemma direkt när vi klev 
in, huset kändes som vårt och att vi skulle 
kunna trivas här. Platsen med huset upp-
fyllde de kriterierna vi var ute efter vilket 
också var avgörande för husköpet, säger 
Carl-Henric.
 Carl-Henric som arbetar som enhetschef 
på trafikverket behövde bra kommunikatio-
ner till sitt arbete. Här kunde han gå 100 
meter ut till stora vägen och busshållplat-
sen för vidare resa till Trollhättan. Michae-
la kunde installera sin frisörsalong i en del 
av huset som var som gjort för ändamålet. 
Att hon dessutom kunde ha uppsikt över 
stallet och hästarna alldeles intill var ett 
stort plus. Michaela igen:
- Vi trivs alldeles förträffligt här ute på 
slätten. Vårt liv har blivit betydligt mer 

harmoniskt på alla sätt. Lite orolig var man 
ju i början, hur barnen skulle finna sig till 
rätta och hur min etablering av frisörsa-
longen skulle fungera. Men med facit i 
hand har det blivit bra för alla.
 Även om det mesta av det knappt 300 
kvadratmeter stora huset var nyrenoverat 
med nytt stort kök med trägolv och golvvär-
me, nya badrum och övriga rum, fanns det 
områden de ville förbättra. Sedan de köpte 
huset i oktober 2018 för att sedan flytta in 
februari 2019, har de hänt saker.
– Carl-Henric är en duktig snickare, ler 
Michaela och fortsätter:
- Utan honom hade vi varit tvungna att 
anlita hantverkare till en betydligt större 
kostnad. Vi har bland annat bytt tak och 
barnen har fått varsitt rum och garaget ny 
fasad. Vi har inrett sadelkammaren samt 
ett större tralldäck med pool. Vi gillar båda 
att greja och mitt motto är att det jag inte 
kan får jag lära mig.
 Sedan de båda träffades via en av de tidiga 
dejtingsajterna som fanns 2006, har myck-
et hunnit hända. Ett husbygge och två barn 
senare har de funnit en harmonisk livsstil 
och kompletterar varandra bra.
– Carl-Henric är lugnet själv. Jag springer 
mer fram i tillvaron och har tusen tankar i 
huvudet. Men då finns han där och lugnar 
mig. Jag tror att den kombinationen är bra 
för oss båda, säger Michaela.
Men ibland behövs också en paus från alla 
måsten.
– Vi förvaltar gärna det vi nu har byggt 
upp. Fast ibland behöver vi åka bort och 
då tar vi en tur till vår stuga i fjällen eller 
tillbringar en helg i husvagnen utanför 
Mariestad. Men den livsstil vi inte hittade i 
Skövde fann vi här, avslutar Michaela och 
Carl-Henric.

På Västergården föll de saknade 
pusselbitarna på plats

kÖkETS HJÄrTa. Vedspisen är en backup vid 
eventuella ströavbrott.

rEkrEaTIoN. Familjen har byggt ut sin altan till ett 
stort poolområde där Carl-Henric stått för bygget. 
Här kan man njuta av lata dagar på hemmaplan 
varma soliga dagar.

FÖr krEaTIV MaTLagNINg.  
Familjen stora kök har gott om 
bänkytor. Michaela som 
älskar kokböcker kan 
välja och vraka 
för inspiration.

HEMarbETE. Ett av kriterierna för husköpet var att 
det också skulle finnas plats för en hår-

salong. Michaela stortrivs i sin 
charmiga salong med utsikt 

över nejden.

HÄSTLIV. Dottern Linneas rum går i ljuva rosa 
pastelliga toner och den stora fototapeten med 

hästmotiv skvallrar om hennes intresse.



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
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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

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 

8.096 kr  
Ord. pris 8.995 kr
LAZY Reclinerfåtölj
B 86 cm, D 84 cm, H 105 cm. 
Tyg Sicilia antracit.  
Manuell recliner.

REA!
Fynda soffor, sängar, matrumsmöbler  

och mycket mer.

7.995 kr  
Ord. pris 10.995 kr
ÖLAND Kontinentalsäng
120x200 cm. Inkl. gavel, 
bäddmadrass och ben. 
Finns i flera storlekar.

3.995 kr  
Ord. pris 4.615 kr
CLAIRE Matgrupp
Matbord 140x90 cm,  
H 75 cm. Inkl. 4 stolar. 
Vitlackad gummiträ.

17.096 kr  
Ord. pris 18.995 kr
ESTELLE 3-sits soffa
B 227 cm, D 113 cm,  
H 93 cm. Tyg Meda iron. 
Finns i flera kombinationer.

Erbjudanden gäller t o m 25/7 2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

ÅRETS STORA MÖBELREA

Designa din 
egen soffa!

Våra byggbara soffor finns i en mängd  
olika utföranden, storlekar och  

prisklasser - allt för att du ska kunna  
kombinera din soffa efter behov och smak. 

PÅ BYGGBARA

15%
 

LIBERTY
& SELECT

20% 10%10%

19.995 kr 
FÅTÖLJ INKL FOTPALL 
Svensktillverkad. Ställbart rygg 
och nackstöd och justerbar sitt-
vinkel för optimal sittställning. 
Nackkudde ingår. (Ord. 25.995:-)

EM HOME Lidköping  Framnäsvägen 1 (Framnäs Köpcentrum) 
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16. emhome.se

Midsommarafton 10-14, Midsommardagen STÄNGT
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REA!
Fynda soffor, sängar, 
matrumsmöbler och  

mycket mer.

ÅRETS STORA MÖBELREA

50%
UPP TILL

PÅ UTVALDA PRODUKTER

Hjälp oss  
göra plats för  

höstens nyheter. 
Upp till 50% på  

utvalda utställnings-
möbler i butiken!

EM HOME Lidköping 
Framnäsvägen 1 (Framnäs Köpcentrum)   |   Tel. 0510-28500 
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16. emhome.se 
Midsommarafton 10-14, Midsommardagen STÄNGT
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Hemestra lokalt och gynna näringen i Skaraborg
Välkommen till våra favoritställen och ett annorlunda "sommarkryss". Vänd blad!
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21. Närebo Gårdbutik & Restaurang, Konferens & Gårdshotell
        www.narebo.se  |  Fb: Närebo – gårdsbutik 
22. Sägnernas Hus Glamping
        www. sagnernashus.se
23. Mössebergsgårdens Café
        Fb: Mössebergsgården
24. Handelsboden Njuta i Hjo
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26. Österbergs Konditori 
         Fb: Österbergs konditori 
27. Ålleberg Café & Restaurang
        Fb: allebergcaferestaurang  |  INSTa: allebergcaferestaurang1
28. Bagare Brage
        Fb: bagare brage Skövde 
29. Tidaholms Camping
        Fb: Maplelake adventure Camping Tidaholm
30. Systrarnas Konditori
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31. Cafe Åsle Tå 
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40. Qvarnegården
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         www.utsiktenskaffestuga.se  |  Fb/INSTa: utsiktenskaffestuga 
   3. Restaurang Stampens kvarn
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20. Hjulets Cafe Kinnekulle / Kinnekulle Catering 
        www.kinnekullecatering.se  |  Fb: Hjulets Cafe kinnekulle 
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 1

Här börjar du sommarkryssa våra favoritställen i länet. 
Det är dags att besöka ALLA i sommar. Sätt ett kryss i rutan. 
Hur många hinner du med i sommar? Missa INTE tävlingen! 
Sista datum 22/8. Vem samlar mest kvitton? Vinn fina priser. 
Fotografera av kvittona och maila till: uno@gardochvilla.se
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Drömmen om ett fritidshus med sjönära läge stod högt på önskelistan 
för Camilla och Tomas Sandström. Efter många tankenötter att knäcka 
slutade det med att de sålde sin villa i Skövde för att bygga nytt hus 
med sjöutsikt, året om.

TExT OCH FOTO Anita Johansson

Framtidsanda med 
nybygge i Karlsborg 
– följ med på resan

E
fter 26 år i en villa i Hentorp i 
Skövde, började paret Camilla 
och Tomas Sandström fundera 
på andra alternativ till boen-
den. Ett andningshål i form 

av ett fritidshus där de kunde tillbringa 
helgerna, var det som först diskuterades. 
Barnen var sedan många år utflugna och 
det var snart dags för en tredje renove-
ringsrunda av huset. De olika alternativen 
bollades fram och tillbaka under nästan ett 
års tid.
– Ja, vi velade fram och tillbaka ett bra 
tag, berättar Camilla. Vi hade egentligen 
inte tänkt sälja för vi letade ju efter ett litet 
sjönära fritidshus. Men allt eftersom tiden 
gick kom vi på andra tankar.
 En stor anledning till det var i samband 
med att Tomas blev permitterad från sitt 
arbete på Volvo när pandemin slog till, 
han fick plötsligt mer fritid. Deras dotter 
hade med sin familj bosatt sig i Karlsborg 
och Tomas hade nu möjlighet att besöka 
och hjälpa till med barnbarnet. Det blev 
många, långa rundor med barnvagnen 
runtom i Karlsborg.
– Jag upptäckte Karlsborg under denna tid. 
Vi hade inte ens tänkt tanken om att flytta 
till Karlsborg men i och med upptäckten av 
den fantastiska naturen med närhet till vat-
ten, växte beslutet fram. I samma veva fick 
vi reda på att ett nytt bostadsområde skulle 
etableras vid norra skogen vid Bottensjön, 
säger Tomas.
 De kontaktade mäklaren för att höra sig 
för om lediga tomter. De olika tomternas 
läge i området var bestyckade med olika 
arkitektritade hus. Husen närmast vat-

SJÖUTSIkT. Tänk att få vakna en vacker 
morgon till en utsikt som denna.

tenlinjen är endast i ett plan exempelvis. 
Camilla igen:
- Vi hade längtan till vatten och natur så 
för oss var läget avgörande. Vi hade reno-
verat huset under två omgångar och stod 
nu inför ett nytt kapitel i livet.
 Så snart de hade bokat sig för tomten 
inledde de försäljningen av villan i Skövde. 
Det nya huset ska stå klart hösten 2021 
så de var tvungna att hitta ett tillfälligt 
boende under tiden. Det löste sig genom att 
de kunde flytta in i ett litet gästhus på dot-
terns tomt i Karlsborg. Camilla fortsätter:
- Vi är lite trångbodda nu, men vi har 
fördelen med att kunna följa husbygget på 
nära håll. Det har varit många beslut att ta 
hänsyn till men det underlättar att vi har 
haft två hus innan. Vi har också ändrat lite 
i planlösningen efter våra behov av rum.
 Camilla som är ljusdesigner har lagt in 
planritningen i sitt beräkningsprogram för 
att exempelvis se hur takhöjd och kulörer 
påverkar ljuset. Det finns många parame-
trar att ta hänsyn till och man får på så sätt 
veta hur man på bästa sätt kan utnyttja 
ljuset i hela huset.

NaTUrSTIgar. alldeles utanför tomten 
utmed sjön, finns stigar att vandra utefter. 
båda älskar naturen så den blir en naturlig 

förlängning av husets tomt.  

MarkarbETET.  Formen för att gjuta grunden är 
byggd i Camillas och Tomas nya hus. Så fort den 
ligger klar ska väggarna upp.

NaTUrEN. Mitt i grusgropen ligger formen klar 
som ska bli grundplattan.

 – Camilla lägger verkligen ner hela sin tid 
och hjärta i det här, ler Tomas. Hon kan 
det bäst och det är inte alltid att tillvalen 
räcker till, utan vill ta fram det som passar 
oss bäst. Men då vi antagligen aldrig kom-
mer att bygga nytt hus igen, är det viktigt 
att det blir som vi vill ha det. Det har också 
underlättat att vi fått en kontaktguide av 
byggföretaget där vi ska göra våra val.
 I skrivande stund kommer husgrunden 
att gjutas som ett startskott i hela bygg-
processen. Gård & Villa kommer att följa 
husbygget och parets resa inför ett inflytt-
ningsklart hus till hösten.
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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. 
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både för miljön och din plånbok! Du kan även 
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Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
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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

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

Gör jobbet i år och ta det lugnt 
kommande somrar.

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

på Wood Tex  
utomhusfärg*

30%
Spara

Önskar ni svanenmärkt färg?
Välj Wood Tex.

Trä håller i generationer om det behandlas väl. 
Wood Tex skyddar ditt trä och gör att det ser ny- målat ut i många år. 

Under tiden kan du koppla av på terrassen sommar efter sommar. 
*Erbjudandet gäller 2-18 juli
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 PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg

16

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!

Boka gratis hemBesök!

Just nu! 

20% 
på utvalda
markiser

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

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

juni 2021
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Erikssons 
Snickeri & Inredning AB

ToTalenTreprenad inom bygg!
Skövdevägen 44, Skultorp

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

www.skovde.mobalpa.se

Här hittar du Gård & Villa:s hantverkare!  Vill du också synas så här? 
Uno Hufvudsson, 0708-56 11 99  |  anette Sjöman, 0703-63 92 24  |  anita Johansson, 0733-102520  |  uno@gardochvilla.se  |  nettan@gardochvilla.se  |  anita@gardochvilla.se

Flera hundra profiler
Bröstlist, Foder, Golvlist, Fönsterunderstycke, 

Lockläkt, Midjelist, Panel och Taklist

OlOfsby sörgården 1
543 93 TIBRO  |  Tel:0504-300 50
Mail:kontakt@sorgardenshyvleri.se

Vi har golvläggare och är 
certifierade för badrum

Tibro Färgekonomi AB
Telefon 0504 - 102 58

Vi 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.

WWW.GRÄV.SE
JOHANSSONS GRÄVTJÄNST I SKARABORG

VI UTFÖR
ENSKILDA AVLOPP    DRÄNERING    SCHAKTNING    GRÄVNING

070-728 10 10

juni 2021

FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 
www.vastgotaror.se

Vi hjälper dig med dina rörarbeten

Nu är det grillsäsong!

Optimera Tibro
Tel 0504-12540 

Hitta din närmaste butik och öppettider på 

www.optimera.se

Vi hälsar 
både Privatkunder 

och Proffs välkomna!

Muurikka set 58 cm                          

2935:-
Det kompletta paketet som 

du behöver till festen.
Stekhällen kan antingen 
användas över öppen eld 

eller med medföljande 
gasolbrännare.

Monterey är behändig och liten till storleken, 
men dock en effektfull gasolgrill. Den passar 
utmärkt för den mindre ytan. 
            Tre rörbrännare i rostfritt stål med en 
             effekt på 3,2 kW vardera. Monterey är 
     även utrustad med en sidobrännare på 3,2 kW. 
Total effekt 12,8 kW. Värmeisolerat lock i pulver-
lackad stål. Handtag i rostfritt stål. Grillgaller 
och stekyta i mattemaljerat gjutjärn. Frontpanel i  
 rostfritt stål SS430. 
     Emaljerat varmhållningsgaller.  
      Värmefördelningsplåtar i 
       aluminiserat stål. Integrerad  
       Piezo-tändning i vreden.               

Gasol-
grill Monterey 

3249:-
3+1 Vit Mustang

Åsenkorset                       VARA

Alla våra möbler finns 
för omgående leverans!

Öppettider
vardagar 10-18

 lördag - söndag och 
helgdagar 10-16

Välkomna

Tel. 0512-240 25
www.åsensommarmöbler.se

TRÅVAD 
2 fåtöljer, 1 bord och dynor 

i olefintyg i antracit konstrotting på 
en aluminiumstomme

Ord. pris 6285 kr 

Nu 5795 kr.

LARV 
Hörnsoffa i aluminium 

med dynor i olefintyg inklusive bord. 
Gruppen finns i vit och antracit. 

13995 kr.

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
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SISTa DagEN I DoCka. Då rådde hektisk aktivitet 
för att få färdigt det sista innan vattnet släpptes på 
och det var dags 27 ton galeas att glida fram på 
sjön igen.

Det finns båtar, och så finns det Båtar. Ett exempel på det senare är galeasen 
Mina som sedan 1997 vårdas och seglas av den ideella föreningen Minas Vänner.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

Dags att sätta segel för 
galeasen Mina

Å
rets översyn förlades till 
Sjötorp där Mina har sällskap 
av flera historiska fartyg idag. 
Vi hälsar på en strålande 
solig dag där det trots värmen 

råder febril aktivitet på och runt galeasen. 
Den hade legat i torrdocka för underhåll 
och dagen därpå var det dags att släppa på 
vattnet. Då måste allt vara klart, inte minst 
på skrovets undersida, 
 Ett tiotal av föreningens medlemmar 
jobbar för fullt.
– En del av oss har lagt runt 200 arbetstim-
mar var den här vintern och våren, berättar 
Solveig Markebo, som den här dagen är 
enda dam bland de äldre herrarna. 
 Att medelåldern i gänget är hög har sin 
förklaring - det gäller att ha mycket fritid 
att spendera.

– Det här är lika mycket en social samvaro 
som ett intresse för båtar, förklarar Börje 
Bergsten. 
”Ungdomen” i gänget är ordföranden Bengt 
Hagström som inte hinner se speciellt 

mycket av den här sommardagen då hans 
uppgift blev att oljebehandla skrovet 
invändigt. Det finns gott om utrymmen där, 
Mina är ju nästan 24 meter lång och drygt 
sju meter bred. 
 Galeasen är idag ett av Europas äldsta 
seglande fartyg och definitivt enda överle-
vande vänergaleasen. Den byggdes 1876 
på Torsö eftersom godsherren Albert Paul 
behövde något att frakta spannmål, kalk 
och annat med. Sitt namn fick fartyget efter 
hans fru Wilhelmina, med smeknamnet 
Mina. 
 Ett problem var förstås att Mina enbart 
drevs av segel, särskilt på Göta älv där det 
inte finns speciellt mycket svängrum för att 
kryssa.
– Då drogs Mina med hästar istället. Men 
1914 moderniserades Mina och fick mas-

kin ombord, berättar Kent Enoxon som är 
skepparen i gänget. Det är han som står vid 
rodret då navigeringen blir knepig.
 Den förra sommaren var annorlunda för 
föreningen på grund av corona. 
– Då lämnade Minakajen i Lidköping en 
enda gång och då bara för att vändas så att 
vi kunde måla andra sidan också, säger 
Lennart Wikström, ännu en i järngänget.
 Föreningen har runt 150 medlemmar, men 
bara en dryg tiondel är med i vardagsjobbet 
med att hålla Mina i skick.
– Arbetet tar aldrig slut. Det finns en an-
ledning till att gamla träskutor är billiga att 
köpa, konstaterar Solveig.
 För hennes del var det främst själva 
seglingen och sjölivet som lockade då hon 
blev medlem. Det är idag bara medlemmar 
som får segla med på turerna. Vanliga mål 

brukar vara hamnarna runt Vänern och 
förstås bluesfestivalen i Åmål. Gott om sov-
platser finns det i det forna lastrummet och 
där har även ett rymligt kök installerats.
 Den förste som bodde på Mina var annars 
skepparen Sture Andersson som var den 
sista som bedrev fraktfart med Mina. Han 
bodde ombord tillsammans med sin fru 
Astrid.
 Mellan 1964 och 1985 fick Mina en ny 
uppgift, nämligen att vara lustyacht åt en 
familj i Göteborg och då angjordes både 
England, Irland och olika nordsjöhamnar. 
Efter det hamnade Mina i Stockholm, och 
där höll det på att ta slut för gott.
– Tanken var att dra ut Mina på djupt vat-
ten och sänka henne där, men som tur var 
bestämde sig Lidköpings Hantverks- och 
sjöfartsmuseum för att köpa in och restau-

SPoNSorEr NÖDVÄNDIga. bara att hålla Mina vid god vigör kostar ett par hundra tusen om året, sedan tillkommer hamnavgifter, försäkringar och annat för 
nästan lika mycket till
– Så bara medlemsavgifter räcker inte, utan en tung bit är att jaga sponsorer och hitta på olika sätt att finansiera verksamheten. bland annat ska Mina i sommar 
vara kuliss åt en teaterföreställning, berättar bengt Hagström och Solveig Markebo.

28 METEr HÖg. Med klyvarbom är Mina drygt 35 
meter lång. och stormasten är 28 meter hög.
– När det gäller att klättra upp där är det ingen 
trängsel bland frivilliga precis, konstaterar 
Solveig Markebo.

Gård&Villa  juni 2021

Mina:
ribordslängd: 23,38 m
bredd: 7,04 m
Mallat djup: 2,20 m
Signalbokstäver: SJIU
Segelyta: 400 m2
bruttotonnage: 91 ton
Nettotonnage: 27 ton
Största längd: 35,45 m
Stormast: 28,10 m
Mesanmast: 26,60 m
Mer om galeasen och föreningen på www.msmina.se

aLLTID arbETE. På en galeas av den här kalibern 
finns alltid jobb. 1914 fick den motor och då blev 
det mer att sköta om. roland Hagström såg till att 
propellern fick sin ranson smörjfett innan 
den hamnade under vatten.

rera Mina, berättar Solveig.
Arbetet pågick som projekt för arbetslösa 
i flera år, men 1997 tog föreningen Minas 
Vänner över och på den vägen är det. Åter-
igen kan Mina plöja vågorna på Vänern 
- och även Vättern. Med motordrift har 
kanalpassagerna blivit enklare än förr.

SaMarbETE. av 150 medlemmar är det knappt ett 20-tal som ingår i arbetslaget. Som pensionär är det 
enklare att rycka in när det behövs.
– Framförallt är det den sociala samvaron som lockar, säger Lennart Wikström, börje bergsten, 
kent Enoxon och Solveig Markebo.

SoVSaLEN. Det gamla lastutrymmet har byggts om till 
kollektiv sovsal. Här kan medlemmarna vila ut under 
seglatserna.

STorT kÖk. att mätta många hungriga är inget prob-
lem från det här köket. Här finns gott om svängrum.

TUraS oM. Medlem-
marna i Minas vänner brukar alternera vid rodret.

– Men när det börjar bli knepigt tar jag över, säger 
kapten kent Enoxon. När pensionen kom fick jag 

mycket ledig tid och då ställde jag upp.

www.gardochvilla.se
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a-MÖbLEr. Edward och Christopher äger och driver a-möbler i Skövde.

A-möbler i Skövde är Ska-
raborgs mest kompletta 
inredningshus för hemmet 
och ägs och drivs av Chris-
topher & Edward. Verksam-

heten startade redan 1984 och bröderna 
arbetade under nästan 20 år i butiken 
innan de valde att satsa fullt ut genom att 
2019 köpa verksamheten. Vid köpet in-
gick även en butik i Tibro som nu är såld. 
Fokus ligger nu fullt ut på A-Möbler och 
på att ytterligare utveckla butiken. 
  I butiken finner du allt till hemmet från 
välkända leverantörer samt kök från 
Sentens som tillverkas i regionen. Vår 
köksplanerare Martin hjälper kunderna 
med sina expertkunskaper från idé till 
verklighet. Köken hittar ni i vår Electrolux 
Home-butik som är placerad i möbel-
butiken. Här finns även vitvaror, 
husgeråd och små-el. 
  Vi säljer också svensktillverkade spabad 
från Viskan Spa som har sin tillverkning 
i Skene. Kom gärna in och provsitt eller 
provbada i butiken för att säkerställa att 
du väljer rätt bad.

Kända varumärken
De senaste fem åren har vi märkt en 
förändring hos våra kunder då efter-
frågan ökade på specifika varumärken 

Bröderna som får kunderna 
att handla lokalt

HELA DENNA SIDA är EN ANNONSi fokus

och produkter som tidigare bara fanns i 
storstäderna. Givetvis vill vi ge kunderna 
möjligheten få handla sina kvalitets- och 
designmöbler lokalt och under några 
år har vi arbetat hårt med att skapa ett 
sortiment som tillgodoser alla kunders 
önskemål. Det känns att arbetet lönat sig 
och idag kan vi erbjuda världsledande 
varumärken inom inredning. 
  Vi samarbetar med de absolut största 
tillverkarna och importörerna av möbler. 
Vi har möbler i alla prisklasser men ser en 
tydlig trend att våra kunder gärna lägger 
mer pengar för att få högre kvalité på sina 
nya möbler. Dagens kunder är också ett 
starkt miljö- och hållbarhetstänk. 
  Svenska varumärken som String, Dux, 
Ekens, Stolab, Bröderna Anderssons i 

Ekenässjön, Ire är några av våra leveran-
törer. Våra kunder har större helhetstänk 
idag och de tänker igenom sitt köp och tar 
inga förhastade beslut.

Kunden är alltid i centrum
Hos oss är du som kund alltid i centrum 
och du får alltid professionell hjälp av 
våra kunniga och erfarna säljare. Som 
fristående möbelhandlare har vi ett bre-
dare sortiment än många andra. Vi bygger 
kontinuerligt om i butiken då det kommer 
nyheter. Detta för att du som kund ska få 
en ny upplevelse när du kommer på nästa 
besök.
 Under pandemin har vi märkt en kraftigt 
ökad försäljning då många valt att inves-
tera i sina hem för att man tillbringar mer 
tid i det. 
  Ett gott rykte har gjort att vårt upptag-
ningsområde blivit allt större med åren 
vilket är oerhört glädjande. Vår chaufför 
Linus levererar kvalitetsmöbler över hela 
Sverige och behöver man hjälp med det 
lilla extra så löser han givetvis det.

Fantastiska medarbetare
Tack vare våra fantastiska medarbetare 
står vi starka mot stora möbelkedjor och 
webhandel. Vi tror på att man som kund 
vill se och känna på de produkter man kö-
per men också på det faktum att man får 
tillgång till en kunnig säljare som hjälper 
till med rådgivning och service.
  Vi räknar inte antalet sålda produkter, vi 
räknar antalet nöjda kunder. Det är så vi 
vet att våra kunder återkommer.

a-MÖbLEr. Inredningshuset som säljer möbler och
inredning i Skaraborg och över hela landet.

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

Varmt välkomna till A-Möbler Inrednings-
huset.
-Vi skapar ditt drömhem.
 
Vänlig hälsning
 
Edward & Christopher Rosell


