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Tänk om Sverige
reavinstbeskattade
som Danmark
GRÖNT. Svenska gurkor och tomater, både
ekologiska och icke-ekologiska, får grönt ljus tack
vare att Sverige i huvudsak använder förnybara
bränslen när dessa odlas.

VÄLJ. Grova grönsaker och baljväxter, exempelvis
ärtor, rotfrukter, kål och potatis är oftast det bästa
valet för planeten.

KRAV-MÄRKT. Det är bra att välja KRAV-märkt och
ekologiskt när man kan.

Inget rödlistat i naturskyddsföreningens första vegoguide
Vilka vegoprodukter har lägst påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden?
Svaren som gör det lättare att välja bra vego finns nu i WWFs nylanserade Vegoguide. Grönt ljus får grova
grönsaker och baljväxter. Medan nötter, kokos och avokado har en högre påverkan på planeten.

G

uiden bedömer vegoprotein,
grönsaker, frukt, bär, nötter och spannmål. Med ett
trafikljussystem med grönt,
gult och orange ljus guidas
användaren till vad som är bra att välja
ofta – och vad som kan vara klokt att bara
välja ibland.
Bedömningen baseras på fyra hållbarhetsaspekter: klimat, biologisk mångfald,
bekämpningsmedel och vatten. Guiden
ger övergripande generella råd utifrån
ursprung och odlingssätt.
De flesta baljväxter, vegokött, spannmål,
kål och rotfrukter får grönt ljus i guiden.
Svenska gröna ärtor exempelvis är klimatsmarta och billiga, liksom gula ärtor och
bönor.
Vegetabilier som faller lite sämre ut i
guiden är exempelvis flera sorters nötter,
kokos, avokado och banan. Anledningen
är bland annat risk för förlust av biologisk
Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirationsoch nyttomagasin för människor som
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om
att leva och bo i hus.
Och roar, inspirerar och förenklar för
husägare.
Gård & Villa samarbetar med
Villaägarna Skaraborg.
2

Guiden bedömer enligt ett
trafikljussystem:
Grönt med stjärna: Ät helst – Bästa
valet! Låt gärna detta vara basen på
tallriken.
Grönt: Ät gärna – det här är ett
bra val!
Gult: Ät ibland – Här kan det finnas
lite högre påverkan inom några av
områdena. Låt gärna någonting
annat vara basen i måltiden och ät
hellre detta lite mindre ofta.
Orange: Var försiktig – Här kan det
finnas ganska stora problem inom
några av områdena. Ät helst inte så
stora mängder, och välj gärna
något annat.

hög klimatpåverkan för de vegetabilier som
flygs till Sverige. De ekologiska motsvarigheterna får gult eller grönt ljus.
Spannmål är generellt klimatsmarta och
bland spannmålen och rotfrukterna är det
endast ris, quinoa och sötpotatis som inte
får grönt ljus, utan gult. Ris är ett spannmål med förhållandevis hög klimatpåverkan som kräver en hel del vatten när det
odlas. Detta betyder inte att du aldrig mer
ska äta ris – utan att du kanske kan testa
något annat ibland, exempelvis
svenska matgryn. De ekologiska motsvarigheterna får
grönt ljus. Guiden finns
på www.wwf.se

mångfald. Odlingen kan ske i naturligt artrika områden eller ha en hög påverkan på
vattenresurserna. En annan anledning är

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

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

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

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

Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

Layout och grafisk form:
Reko Reklam, Lennart Danling
Följ oss på www.gardochvilla.se
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ag vågar påstå att många bor i fel
bostad, inte så att man bor med fel
personer utan att småbarnsfamiljer
bor trångt och äldre bor rent spatiöst. Den villa som en gång passade
så bra har nu fler gästrum än gäster.
För inte tala om den stora gräsmattan som
då passade bra som fotbollsplan men nu
mest används av gräsklipparroboten.
En lösning är att öka rörligheten på
bostadsmarknaden. Lättare sagt än gjort.
Om man bott länge i sin villa har den
förhoppningsvis stigit i värde och när man
då säljer så går en del till reavinstskatt,
närmare bestämt 22 %. Denna skatt kan
man få uppskov på om man exempelvis
köper ett nytt hus. Men då utgår det en
årlig uppskovsränta.
Både reavinsten och uppskovsräntan är

effektiva flyttskatter. Det gör att människor
drar sig för att flytta till ett mer anpassat
boende.
Glädjande avskaffas en av dessa flyttskatter från och med 2021 då uppskovsräntan
slopas för alla. Det innebär att de som
behöver kan investera sin villaförsäljning i
ett nytt anpassat boende utan att dras med
mångåriga flyttskatter.
De som har betalt in reavinstskatt under
de senaste 5 åren kan dessutom begära
uppskov i efterhand. Då får man tillbaka
sin inbetalda reavinst (men inte inbetald
uppskovsränta). Det man ska vara vaksam
på är naturligtvis att du inte ”får” några
pengar utan att du lånar gratis av staten.
Någon gång ska reavinstskatten betalas.
För att begära uppskov i efterhand vänder
du dig till Skatteverket och begär ompröv-

ning av din deklaration. Under 2020 kan
du begära omprövning av dina deklarationer från åren 2015-2019. Ett ännu effektivare sätt att öka rörligheten är att göra som
exempelvis Danmark. Där finns det också
en reavinstskatt men den sjunker för varje
år man bor i sin villa och efter ett antal år
upphör den helt. Något så radikalt 		
vet jag inte om Sverige vågar sig
på men tänk om . . .

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna Skaraborg

Vi förädlar och
levererar sten för
såväl interiör som
exteriör.
Dala Sten AB, Kalkbruket
521 62 Stenstorp
Tel:0500 - 45 11 32
info@dalasten.se
www.dalasten.se

För försäljning eller
rådgivning, kontakta
vår säljavdelning:

Made in Jämtland. Refined by Dala

Vi finns även på
www.gardochvilla.se
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EXTRAÖPPET
I OST- OCH
PRESENTBUTIKEN

Pool

18-20 dessa kvällar
25/11, 2/12 och 9/12
Passa på att handla
ost- och julklappar.

Classic 4x8 m
från 124 890:-*
Ord. pris 149 865:-

KAKEL & KLINKER

från DEKORA
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ BORGUNDA.SE

BESÖK NÅGON AV BORGUNDAS UTSTÄLLNINGAR
HITTA DIN BUTIK PÅ BORGUNDA.SE

Läs mer på www.folkpool.se

*

KVÄLLSÖPPET I
RESTAURANGEN

Lev livet hemma
Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13

Välkommen att boka bord på våra
populära onsdagkvällar

NOVEMBER 4, 11, 18 och 25
DECEMBER 2 och 9
Ost- och delikatessbuffé 225 kr pp
Ost- och delitatesstallrik 149 kr pp
inklusive vatten, kaffe/te
ENDAST BORDSBOKNING & 0515-71 72 35
Var vänlig ange vilket menyalternativ som önskas.
För att undvika trängsel välj någon av följande
tider: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Vi skapar
bättre villkor för
villaägandet!
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BESÖK NÅGON AV BORGUNDAS UTSTÄLLNINGAR
HITTA DIN BUTIK PÅ BORGUNDA.SE

STATIONSVÄRD
I LIDKÖPING

Colorama
Lindhagsgatan 1

Varmt
välkommen!
Boka kärra
online
här!

OSTPARADISET I FALKÖPING

w w w. fa l bygdensoster ia.se

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ BORGUNDA.SE

NY

Hyr
släpkärra
gratis!
Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30

kvalitetsgolv
från parador

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se
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SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP
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THE POWER OF CONFIDENCE

SKÖNHET, PRESTANDA OCH KÖRGLÄDJE I PERFEKT HARMONI

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

Njut av den perfekta balansen mellan kördynamik, design och teknologiskt nytänkande. Hos oss finns nya Alfa Romeo Stelvio och
Alfa Romeo Giulia modellår 2020 med bland annat ny exklusiv interiör, ny interaktiv 8,8”pekskärm och förfinad förarassistans.

Passa på!
Alfa Romeo Stelvio Super, pris från 379 900 kr*
Bränsleförbrukning vid blandad körning fr 5,3-9,5 l /100 km och CO2-utsläpp fr 140214 g/km enligt WLTP. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilden är extrautrustade.

HANTERA FRAMTIDEN MED OMSORG
plug-in hybrid

Nya Jeep®

UPP TILL 43 KM HELELEKTRISK KÖRNING. VÄGSKATT 360 KR/ÅR.
Kampanj!

Lanseringspris!

easyWallbox på köpet
- värde 4 475 kr

Compass 430 900 kr (ord.pris fr. 449 900 kr)
Renegade 390 900 kr (ord.pris fr. 409 900 kr)

Ladda snabbt med easyWallbox, en smart kontakt
som du installerar hemma utan elektriker.
䬀漀洀瀀氀攀琀琀 瀀愀欀攀琀 椀渀欀氀 瀀漀爀琀洀漀搀攀氀氀 吀䘀 伀猀戀礀瀀漀爀琀攀渀⼀吀䘀 䌀氀漀瀀愀礀⸀
倀漀爀琀愀甀琀漀洀愀琀椀欀 洀攀搀  猀琀 昀樀爀爀欀漀渀琀爀漀氀氀⸀ 倀爀椀猀攀琀 椀渀欀氀甀搀攀爀愀爀
搀攀洀漀渀琀攀爀椀渀最Ⰰ 愀渀瀀愀猀猀渀椀渀最 愀瘀 瀀瀀渀椀渀最Ⰰ 洀漀渀琀攀爀椀渀最 渀礀 瀀漀爀琀Ⰰ
渀搀瘀渀搀椀最愀 猀渀椀挀欀攀爀椀愀爀戀攀琀攀渀Ⰰ 刀伀吀ⴀ愀瘀搀爀愀最 漀挀栀 洀漀洀猀⸀
䘀愀猀琀 攀氀椀渀猀琀愀氀氀愀琀椀漀渀 椀渀最爀 攀樀⸀
䘀爀愀欀琀 琀椀氀氀欀漀洀洀攀爀⸀

Klimatbonus utgår med upp till 26 442 kr

Gäller Compass LIMITED 190 HK AT6 4WD (ord.pris fr 449.900 kr) klimatbonus utgår med upp till 26 442 kr, och Renegade 4xe LIMITED
190 HK AT6 4WD (ord.pris fr 409.900kr) klimatbonus utgår med upp till 26 442 kr. EasyWallbox ord.pris 4 475 kr. Bränsleförbrukning vid
blandad körning fr 2,1-2,4 l /100 km och CO2-utsläpp fr 47-55 g/km enligt WLTP. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilden är extrautrustade. Med reservation för sedvanlig kreditprövning, eventuella tryckfel och lokala avvikelser. Lanseringserbjudandet gäller t.o.m. 30/11
2020 och i mån av tillgänglighet. Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

TM

HRM Bil AB - Traversgatan 16 - 53140 Lidköping
0510 604 00 - www.hrmbil.se
Ordinarie öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör: 10-14

Hörnebovägen 10, 543 50 TIBRO

䠀爀渀攀戀漀瘀最攀渀
 Ⰰ 㔀㐀㌀㔀 30
吀椀戀爀漀
簀 㔀 㐀ⴀ㈀㔀 ㌀ 簀 椀渀昀漀䀀砀氀戀礀最最琀椀戀爀漀⸀猀攀
0504-125
| info@xlbyggtibro.se

Henrik Roos Motorsport

ÖPPET: Måndag–fredag 06.30-17.00 | Lördag 09.00-13.00
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www.gardochvilla.se

Bil AB

*Priserna gäller på utvalda lagerbilar med omgående leverans. Med reservation för slutförsäljning.

www.gardochvilla.se
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HUSETS HJÄRTA. I just köket har det inte renoverats särskilt mycket. Det har satts upp lite fler
överskåp för att få mer förvaring. Men det finns
tankar på att byta ut framöver.

WALK-IN-CLOSET. Ett stort hus och många rum
erbjöd plats för en egen Walk-in-closet. Här förvaras parets alla kläder överskådligt. Känslan andas
boutique och tonerna går i mättad rosa och guld.

MATSALEN. Här ses Madeleine i husets matsal med
en av parets två hundar,
Sigge 3 månader.

GOTT OM FAMILJEPLATS. Sedan 2017 bor Madeleine och Sören Gunnarsson i det fina stationshuset i Timmersdala. Här finns
plats både ute- och inomhus för umgänge med familj och vänner och/eller en avkopplande hörna med en bok i sin hand.

Det praktfulla
stationshuset i Timmersdala
Mitt i byn tornar det gamla stationshuset upp som ett givet landmärke. För över
hundra år sedan stannade tågen mellan Timmersdala och Skara här. Tågbanan är för
länge sedan nedlagd men huset har fått tillbaka sin prakt tack vare familjen Gunnarsson.

D

et gamla stationshuset är
ett av tre nästan identiska
hus längs den gamla järnvägssträckan mellan Skara
och Timmersdala. I början
av 1900-talet fanns stora planer på en
sammanbindning av de smalspåriga järnvägsnäten i Väster- och Östergötland. Men
projektet fick av olika anledningar läggas
ner. Sedan 1952 är tågbanan helt nedlagd.
Stationshuset har sedan dess haft en rad
olika ägare och sedan 2017 bor här Madeleine och Sören Gunnarsson tillsammans
med hundarna Sigge och Svante.
– När vi berättade för barnen att vi tänkte
köpa huset, frågade de om det fullständigt
hade slagit över i huvudet på oss, berättar
Madeleine. Hur ska det gå med allt spring
som det kommer att bli i trappan och ett
så stort hus som 200 kvm? Har ni blivit
fullständigt galna?
Madeleine och Sören blev hemvändare
trots barnens invändningar. Här hade de
8

text och foto Anita Johansson

FANTASTISKT LJUS. Mellan sovrum nummer två och
sällskapsrummet har Madeleine inrett i ljusa toner i
rosa och beige. De gamla trägolven som tagits fram
kräver en skön stor matta att sätta fötterna på.

www.gardochvilla.se

bott tidigare under 28 års tid tillsammans
med barnen så byn var inte direkt ny för
dem. De hade bara provat på att bo i centrala Skövde under några år.
– När vi flyttade hit första gången i mitten
av 80-talet köpte vi ett hus i ett nybyggt
område. Gatan var full av barnfamiljer och
det var liv och rörelse. Men en sommarkväll 2010 satt vi ute på altanen och det
var knäpptyst, minns Madeleine.
Kvarteret hade ändrat karaktär när de
flesta barnen nu var utflugna. Tankarna
om flytt och närhet till arbetet kröp inpå.
Huset såldes och de blev Skövdebor, ett
tag. Men när de såg att stationshuset i
Timmersdala på nytt var till salu, slog de
till. De hade båda beundrat huset under
en längre tid.
– Timmersdala är en bra plats att bo på.
Jag gillar den sociala andan i byn, där alla
hälsar på varandra. Här finns all service
man kan behöva och vårdcentralen ligger
tvärs över gatan. Dessutom ordnas det så

BLÅ RUMMET. Med varsin inbjudande fåtölj med fotpall kan paret koppla av.
De gamla spegeldörrarna som renoverats och målats vita studsar runt ljuset i
rummet. Vill man ha lite extra ljus en dag, ja då sätter man sig här.

mycket på orten, säger Sören och fortsätter:
- Och nu har jag också äntligen plats för
mina båtmotorer som jag gillar att samla
på.
Att paret har mycket energi kan ingen ta
miste på för under de tre år de bott i huset
har mycket hänt. Övervåningen i huset har
renoverats med varsam hand. Det sänkta
taket i trappdelen har fått ge vika för att
återskapa rymden från begynnelsen. Men
det finns mer på önskelistan.
– Vi har varit överallt, även ute och grejat.
Sören har grävt grusgångar runt hela huset.
Ett stort vårdträd som var nära att falla
över huset tog vi bort. Det var tur, för det
var ruttet inuti. Den stora nyponhäcken
runt huset har vi ersatt med ett staket istället, berättar Madeleine och fortsätter:
- Nästa projekt blir bland annat en ny
toalett på övervåningen och det lutande
förrådet på tomten skall få sig en uppdatering.
För Sören som är uppvuxen på en bond-

TV-RUM. På nedervåningen längst in i huset samlas man gärna framför den
öppna spisen och myser. Levande ljus på väggar och bord förhöjer
stämningen ytterligare.

gård är det naturligt att hålla igång och
arbeta. Så man kan säga att det sitter i
ryggmärgen och numera också i väggarna.
Sören igen:
– Jag har alltid gillat att arbeta. Jag blev
van att arbeta genom min uppväxt. Sedan
har jag nästan heller aldrig varit sjuk. Vi
sitter sällan stilla och vi tittar inte ofta
på tv. Där hackar de bara lök och spelar
casino.
Med två kreativa själar i ett stort historiskt
hus kan mycket hända. Konstiga saker har
också hänt. När de höll på och renoverade
som värst så var det oroligt i huset, kanske
inte så konstigt då det är många själar som
bott här.
– Vi är väl inte direkt vidskepliga men
saker som hänt har fått oss att undra. Allt
går ju heller inte att helt bortförklara. Men
nu är det lugnt och vi tar allt med ro och vi
stortrivs här i gamla stationshuset,
summerar Sören och Madeleine.
www.gardochvilla.se

Vi hälsar på hos familjen
Gunnarsson
Här bor: Madeleine och Sören Gunnarsson
med de båda hundarna Sigge och Svante.
Gör: Madeleine jobbar med familjens
företag, En Tum Fyra AB samt arbetar
med bokföring och redovisning åt andra
företag. Sören hjälper till med företaget
annars är han numera pensionär
Var: Timmersdala i Skövde kommun.
Huset: Gammalt stationshus byggt
troligtvis runt 1909.
HISTORISKT. Med en placering mitt i byn är det
svårt att undgå det gamla stationshuset som
påminner om Timmersdalas järnväg.
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Anlita alltid en certifierad

VI BORRAR FÖR
VÄRME OCH VATTEN
Utför även horisontell borrning,
mark-, rivnings- och flisarbeten

Gård &Villa

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

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

Tfn. 0503-400 75 | Korsberga, Hjo
www.janlundblad.se

050175 98 00

”
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JUST NU

Utställning
av containers

25%

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

PÅ HELA
SORTIMENTET*

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift

JUST NU

20%
PÅ HELA
SORTIMENTET**

Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet

Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

532 88 Skara
www.fastbit.se | info@fastbit.se | 020-37 38 00

Fastbit levererar bredband via Openbit i Skara,
Lidköping, Mariestad, Töreboda och Gullspång samt via
Öppen Fiber i Götene, Vara och Falköping

JUST NU

20%

www.ctc.se

Upplev friheten med CTC!

PÅ UTVALD
INREDNING***

När du väljer CTC får du en av Sveriges bästa
värmepumpar, en proffsig installation och
många bekymmersfria år framöver.
Ny teknik, ny design och otroligt låg
ljudnivå gör CTC EcoAir 600M-serien
till några av Sveriges bästa luft/vattenvärmepumpar! Bergvärmepumpen
CTC GSi har dessutom lanserats
i en större modell, perfekt för
den stora villan eller
flerbostadshuset.

INRED DITT BADRUM MED STIL!

Läs mer på www.ctc.se

Just nu har vi massor av fina erbjudanden på badrumsinredning.
Boka tid med någon av våra duktiga badrumsexperter på Colorama.se
eller besök din närmaste Coloramabutik.

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!

*Gäller på Colorama Pro Ek Elegant Antrac, Ek Elegant Vit, Ek Maritim, Ek Maritim Grå och Ek
Maritim Mörkgrå den 25/9–11/10
2020 för dig som är eller blir medlem i Mitt Colorama.
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för
slutförsäljning.

* Gäller på hela badrumssortimentet från Hafa, Noro och Westerbergs med undantag för ute-spa. **Gäller på hela
badrumssortimentet från Svedbergs. ***Gäller på utvalt sortiment för badrum och tvättstuga från Vedum. Samtliga
erbjudanden gäller 30/10–15/11 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

Tibro Färgekonomi AB
VÄRMEPUMPAR
* GSi Energieffektivitetsklass
i värmesystem (skala A+++ till G)
** EcoAir Energieffektivitetsklass
i värmesystem med inomhusmodul (skala A+++ till G)
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Förrådsgatan 45
542 35 MARIESTAD
0501-716 60
www.bad-varme.se

Nu med egen webshop www.garderobspecialisten.com
www.gardochvilla.se

Adressgatan
Norra
vägen 7XX,
A, Ortsnamn.
543 35 Tibro
Telefon:
0504
102
58
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Öppet måndag-fredag kl. 07-18 | lördag kl. 10-13
Lör XX–XX. Sön XX–XX
www.gardochvilla.se
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Lägg lite extra fokus på städningen hemma i smittspridningstider
Det finns anledning att lägga extra fokus på att städa i virustider. För att så långt som möjligt
förhindra att sprida smittan sprids vidare till övriga i familjen. Och börja med att städa och desinficera
sanitetsutrymmen och kontaktytor.

D

text Marie Pallhed

Foto Marbodal

et är fortfarande oklart hur mycket och hur länge
kontaktytor ni har hemma. Tänk efter: På vilka ytor tar ni i familvirus på ytor smittar men har man covid hemma
jen ofta? Desinficera dem dagligen. Det kan exempelvis handla
finns all anledning att vara uppmärksam. Alla renom toaletter, bordsytor, dörrhandtag, räcken, belysningsknappar,
göringsmedel städar nämligen inte bort viruset.
leksaker, datorer, surf- och läsplattor och tangentbord.
Covid 19 har ett lipidhölje, alltså ett hölje av fetter.
Dock är det viktigt att känna till att det finns material i 		
På dessa biter inte kemikalier med lågt pH-värde. Det går ”Viktigt hemmen som inte tål några kemikalier alls.
alltså inte att få bort viruset med ett rengöringsmedel
del trämöbler är så känsliga att de inte ens tål såpa 		
att få ytorna En
som är surt. Det blir som att hälla citron på smör, en
och när det gäller ytdesinfektion måste man själv hålla
gegga istället för en rengöring.
sig uppdaterad.
virusfria när
Basiska rengöringsmedel löser fetter vilket gör att
Tänk också på att golv i allmänhet är känsliga för renman städar”
viruset kan torkas bort.
göringsmedel. De städas bäst med enbart lite vatten.
Börja med att rengöra de sanitära utrymmena, badrum är paraMen vill du coronastäda golvet så tillsätt ett uns såpa i
dis för smittspridning. Har du covid 19 hemma så använd såpa
vattnet. Överdosera inte, såpan kan istället göra så att golvet får
som är ett basiskt rengöringsmedel när du städar.
en fet hinna och blir flammigt.
Källa: Katja Järvelä Lanolia, Södertälje
Fortsätt städningen genom att använda ytdesinfektion på de

STÄDTIPS. Även de nyaste köksbänkarna måste skötas. Desinficera dem ofta
med ytdesinfektion eller kokande vatten.

		

STÄDA VIRUSFRITT. Du måste använda rätt kemikalier för att få effekt när du städar bort virus och på covid 19 biter inte rengöringsmedel som har låga pH-värden.
Såpa däremot är en basisk produkt som städar bort coronavirus.
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Foto Schneider Electric

Foto Gustavo Fring, Pexels

FROM AWAY TO HOME.
Covid 19 har om något fått oss att ha
mer fokus på hemma och hemmet.
Viruset har också medfört att vi
gått från fysiskt till digitalt.
Och från globalt till lokalt.

SPARSAMT. Vanligtvis så räcker det att torka golv med en i vatten fuktad
microfibermopp. Tillsätt möjligen ett uns såpa men överdosera inte.

Foto Jordklok.se

• Lägg fokus på köksbänken. Desinficera den med ytdesinfektion eller
kokande vatten. Gärna flera gånger i veckan.
• Använd färgkodade microfibertrasor när du städar. Olika färger till
olika rum. Tvätta trasorna i 60 grader när du städat klart.
• Samma rutin för disktrasan – använd microfiber och byt den ofta,
gärna varje dag.
• Använd microfibermopp till golven. En för varje rum. Använd lite såpa
eller enbart vatten. Blötlägg mopparna i diskhon, vrid ur och svabba
golvet utan att doppa moppen mer i vattnet.
Tvätta den efter användning.
• Rengöringsmedel att ha hemma:
Såpa för coronastäd, ett diskmedel
med hög kvalitet för annan effektiv
städning, ättika/citron för
avkalkning.

Foto Tarkett

Fem tips för ett hygieniskt hem

SANITETSUTRYMMEN. Badrum är paradis för smitta så lägg extra fokus där
när du städar i virustider.

KONTAKTYTOR. Desinficera hemmets alla olika kontaktytor ofta.

www.gardochvilla.se
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Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift
Persienner, rullgardiner, markiser, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

Vi har butiker och montörer i:

Gård &Villa

Behöver du ett
extra rum?

Bestä
ditt ny ll
a
före 3 kök
0 nov
så Bju
der vi
på
monte
ringen
(Vär
de c:a 20.0

00:-)

ditt självklara
köksval!

Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten men är
specialister på kök och bad.
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med allt från
planering till färdigt kök/bad!

Falköping

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

Vi har alla hantverkare du behöver!
www.mobalpakökskövde.se

Trollhättan

Erikssons snickEri Skövdevägen 44, Skultorp, Lasse 0705-62 56 40

Ladugårdsvägen 23
Tel: 0520-133 91
E-post: trollhattan@solskyddsteknik.se

Vara

Vill du inte
spika i golv och tak?

Torggatan 15
Tel: 0512 – 107 88
E-post: vara@solskyddsteknik.se

Lidköping

• Snabb montering!
• Patenterad lösning!
• Snabb leverans!

Tallhagsgatan 6B
Tel: 0510 – 500 57
E-post: lidkoping@hogbergsmarkis.se

TM
Innervägg

Läs mer och beställ:
www.tibromobelindustri.com

Fabriksgatan 7, Tibro
Tel: 0504-150 50

www.solskyddsteknik.se
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Höstka
tis hembesök idag!
Boka ett gra

Var smart – var lokal. Prata kök med aktören från Hova.
Ring 073-2625508. Kampanjen är giltig t.om 30 November 2020.
www.modernakok.com | info@modernakok.com
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Nöjd kund garanti
* Nya luckor & lådsystem
* Bänkskivor, stänkskydd mm

www.gardochvilla.se

* Stort urval av produkter
* Snabbt, smidigt, enkelt
* Lokalt företag

Hög tid att tänka
vinterdäck! i2
1
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

i2
1

i2

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

www.gardochvilla.se
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Spill blir konst i Geerts verkstad
Skrotkonst var poppis på 70-talet. Men nu är det 2020 och då är det upcycling som gäller.
Geert van der Vossen på Grevagården i Broddetorp har gått all in på konceptet.
Resultaten hänför en allt bredare publik.

S

tansbitar från metallbearbetning,
gamla hästskor, utdömda gasolflaskor, rörstumpar, skruvar och
järnspikar som ”blivit över” är
skrot för somliga men en inspirationskälla för Geert. Ofta containervis.
– Det är som gömda skatter för mig.
Materialet i sig är både en utmaning och
inspiration, säger han.
Så att få hem en container med fem ton
järnbitar - han jobbar enbart med rent
järn - är för honom som att öppna paket vid
barndomens julaftnar. Ofta vet han direkt
vad ”skrotet” kan omvandlas till i verkstaden, andra gånger tar det mer tid att komma på vad det är predestinerat till. Många
är de rörstumpar, eller slitna hästskor, som
han omvandlat till estetiskt tilltalande
klot - gärna med inbyggd belysning - för att
pryda trädgårdar runt om i landet med.
En annan ”signaturprodukt” är stora
spindlar med ”kropp” i form av en fantasifullt utskuren gasolflaska.
– De kom egentligen till av en slump. Jag
behövde ett stadigt stativ för att bära upp

text och foto Ulf C Nilsson

HEMMA. Under en semesterresa i Sverige hittade
Gert och hans familj Grevagården som hade både
en överkomlig prislapp och allt de önskade av sitt
boende. Det blev flytt till Sverige.

skylten med mitt företagsnamn Den Flygande Gnistan på vid infarten till gården.
Det blev en ”spindel”. En kund kom sedan
och undrade om jag inte hade någon mindre variant av den, så jag gjorde en sådan.
Sedan kom fler och fler och ville ha sådana
här ”spindlar” som trädgårdsprydnader.
En annan signaturprodukt är trädgårdskaminer i form av utskurna gasolflaskor med
korta ben och inte så lite halloween-käns-

la. De var tänkta som glada gubbar, men
tolkades snabbt som grodor och kunden
har ju alltid rätt…
– Barn brukar inte säga att de lägger in
ved, utan att de matar grodan, har Geert
fått höra.
Sedan har utbudet växt allt mer, till rena
konstföremål, stora fat av sammanfogade
stansbitar, ljuskronor och mycket mer.
Bara fantasin sätter stopp och den är ju
obegränsad. Stilrena specialdesignade
järngrindar, med vidhängande staket, samt
större utsmyckningar av offentliga miljöer
har med tiden blivit basnäringen här på
Grevagården. Men det är upcycling som är
drivkraften - i kombination med egenproducerad el från gårdens solcellsanläggning.
– Mitt mål är att göra oväntade, ovanliga tredimensionella former med minsta
möjliga miljöpåverkan och att få människor
att fundera, förundras och skratta. Och
givetvis att själv ha kul medan jag hämtar,
sorterar och svetsar. Säger Geert.
Han kommer ursprungligen från Holland
där han studerade olika tekniker för att

KONST. Ovala stansbitar som blivit över då den
färdiga produkten med sina hål tog form. Geert
såg det vackra fat som bitarna skulle kunna
formas till.

bearbeta metall. Sedan han träffat sin fru
Femken gick flytten till Vancouver i Kanada där han utbildade sig till maskiningenjör. Under en semestertripp till Sverige
”som skulle vara ganska likt Kanada”
fastnade de för landet och kunde konstatera att här kunde man köpa sitt drömboende
för en överkomlig slant. Närmare bestämt
Grevagården med en lagom stor huvudbyggnad, två flygelbyggnader och en ladugård/verkstad i vinkel, Precis vad familjen
drömt om, så det blev affär.
– Här tog jag jobb i en svets- och smidesverkstad, för där träffar man mycket folk
och kunde lära mig språket samtidigt som
jag jobbade.
Geert kunde dessutom konstatera att
konceptet upcycling inte riktigt hunnit få
fäste här, så efter ett par slöjdmässor, där
nytänket kunde presenteras, var han etablerad. Nu har han fullt upp med att hinna
med alla beställningar.
BESKYDDARE. Geerts ”corona-fält” vaktas av den
här virus-inspirerade
skapelsen.

HANTVERK. Allt får en grundlig slutputs så att inga
svetsloppor eller vassa kanter blir kvar på den
färdiga produkten.

UPCYCLING. Geert van der Vossen
vurmar för industriproduktionens
oönskade bitar, spillet som blir över.
Ofta ser han direkt vad det kan omvandlas till, andra gånger är det
under den meditativa sorteringen
av bitarna som idéerna för
deras framtid tar form.

MATERIALET. Ibland går det att
skönja vad råvaran består
av, exempelvis muttrar,
men oftast handlar
det om stansbitar
från traktens
producerande
industrier.

EFTERFRÅGAS. Unika grindar och staket är en nisch
som tar allt mer av Geerts tid i verkstaden.

COVID 19. För att synliggöra Corona och samtidigt hedra offren den skördat ”planterar” Geert en järnblomma för varje dödsoffer i landet på ett av gårdens fält.
Dagsnoteringen vid fototillfället var 5 880 blommor.

I TIDEN. Lustiga utekaminer är populära, inte
minst bland de yngre som gillar att ”mata” dem.
Att kombinera ett skojigt utseende med bra
funktion - de måste ju brinna bra - och att göra
dem enkla att mata med ved, var en utmaning.17
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NY DEKORPRODUKT
DETALEcph
Färgspackel för dina väggar

20%

Medlemsrabatt på
kakel & klinker.
Gäller t.o.m. 20 nov.

BARA MÖJLIGHETER
Här kan du använda ditt cashback card!

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

Öppettider:
måndag-fredag 10:00-18:00
inget projekt är för stort eller
för litet, välkommen!
Besök oss gärna på rgolv.se

- inte medlem?
det blir du i
kassan.

Här kan du
använda ditt cashback card!

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
Elinstallationer för både privatpersoner och företag
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OCH FÖRVARING NU!
Gör din Husqvarna Automower®
redo för nästa säsong.
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Drömmar om ett

LidköpingS Skog & Trädgård
Sockerbruksgatan 13
Telefon 0510-29898
E-post info@lidskogtradgard.se
18

45
LokaL anknytning Förrådsgatan
med
542 35 MARIESTAD
bred kompetens 0501-716 60

öppETTidEr
Vardagar 7-18
Lördag 10-13

www.gardochvilla.se

Tel. 0500-471100

Flera hundra profiler
Bröstlist, Foder, Golvlist, Fönsterunderstycke,
Lockläkt, Midjelist, Panel och Taklist

www.bad-varme.se

0500-409908
eller
0500-409907

Kontakta oss när det gäller
solenergi, kaminer, pannor
och brännare mm.

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

OlOfsby sörgården 1
VÄRMEPUMPAR

vi kan mureri och trä inom bygg men
är specialister på takstolar

Trädgårdsdesign
Trädgårdsskötsel
0762766550

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

Utför allt inom bygg

Fredrik Valkvist, mobil 070-680 50 90

ENERGI
ENERGAB
I
Tel 0511- 29344 www.agronola.se

Vi rengör den, byter knivar, kollar batteriet och uppdaterar
mjukvaran. Vill du, så förvarar vi den över vintern.

Din vvs leverantör i Mariestad

www.midskog.se

Kungsryd Furudal
541 92 Skövde
Epost: Piggatorpsbygg@outlook.com
Telefon: Johan 0709-438244

Erikssons
Snickeri & Inredning AB
ALLT INOM BYGG
Skövdevägen 44, Skultorp
tel. 0500-41 50 00 | mob. 0705- 62 56 40
mail. lasse@lidensberg.se
www.skovde.mobalpa.se

www.gardochvilla.se
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1982 DeLorean DMC-12 Tillbaka till framtiden
Vem kan ha missat DeLorean DMC-12 från kultfilmerna om tonåringen Marty McFly och uppfinnaren
Emmett ”Doc” Brown? Vi snackar naturligtvis om
”Tillbaka till framtiden” där vi fick stifta bekantskap
med denna måsvingeförsedda irländare tillverkad
i rostfritt stål (grundaren John DeLorean var amerikanare men bilen byggdes i Belfast). Första filmen om
den rullande tidsmaskinen hade världspremiär 1985
så stjärnstatusen kom ett par år för sent. DeLorean
gick nämligen i konkurs 1983.
1959 Cadillac Miller-Meteor Ghostbusters
En trio parapsykologer förlorar sitt forskningsbidrag och öppnar den egna firman Ghostbusters. De upptäcker snart att hela Manhattan är
belägrat av demoner och under sin jakt använder
spökjägarna en ombyggd ambulans som döpts till
ECTO-1. Det är i själva verket en Cadillac Miller-Meteor från 1959 som redan i originalutförande är en
riktigt ovanlig syn. General Motors tillverkade bara
tjugofem exemplar och två av dessa användes i
samband med filminspelningen.

10
legendariska
filmbilar
text Jenny Nilsson och Johannes Gardelöf / © CNP AB
foto CNP AB
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1976 Pontiac Trans AM Nu blåser vi snuten
Alla biltokar har sett Burt Reynolds bränna däck i biosuccén
”Nu blåser vi snuten” från 1977. ”The Bandit” tar sig an uppgiften att lasta
400 ölflak i Texas och smuggla lasten tvärs igenom landet till Georgia
på 28 timmar. Belöningen? 80 000 dollar och för att vilseleda polisen
så rattar Reynolds en svart Pontiac Trans AM efter konstens alla regler.
Han lyckas bland annat undkomma lagens långa arm genom ett
minst sagt makabert hopp över en trasig bro. Men försök inte
göra om stuntet hemma – det gick åt fyra bilar
innan tagningen var färdig!

1968 Ford Mustang GT 390 Bullitt
Tidernas mest spektakulära biljakt stod skådisen
Steve McQueen för i den kultförklarade actionrullen ”Bullitt”.
Året var 1968 och biopubliken fick uppleva något i hästväg. För det var som
bekant på världens brantaste gata i San Fransisco som huvudrollsinnehavaren
Frank Bullitt tryckte plattan i mattan och flög fram i sin läckra Ford Mustang GT 390.
Själva biljakten tog tre veckor att filma och den rullande världsstjärnan såldes den
tionde januari i år för 35 miljoner. Vi kan avslöja att den tidigare ägaren köpte
bilen 1974 för 55 000 kronor.

Visst kan bilar förvandlas till rullande filmdivor och opopulärt nog stjäla
rampljuset från vita dukens verkliga stjärnor. För vad vore James Bond
utan sin Aston Martin DB5 med inbyggd katapultstol eller Batman
utan sin atomdrivna Batmobile? Häng med oss tillbaka till framtiden
i en rullande tidsmaskin från DeLorean – men innan dess blåser vi
snuten med en Pontiac. Varsågoda, här är 10 legendariska filmbilar!

1970 Dodge Charger R/T The Fast and the Furious
2001 gick ridån upp för den högoktaniga
actionrullen ”The Fast and the Furious” med
Vin Diesel och Paul Walker bakom spakarna.
Biopubliken fick uppleva illegal streetracing när
den är som bäst och av alla topptrimmade vrålåk
så är det en Dodge Charger R/T från 1970 som
etsar sig fast i minnet. Universal Pictures filmserie
om kompisgänget som älskar våghalsig bilkörning
är en så stor kassako att man nu är inne på den
nionde rullen. Totalt har filmerna spelat in hela
55 miljarder kronor. Tja, du läste rätt!

1963 Volkswagen Typ 1 Gasen i botten, Herbie
Walt Disney tog den klassiska folkabubblan med
tävlingsnummer 53 och körde rakt in i hjärtat
på biopubliken 1968. ”Gasen i botten, Herbie”
handlar om den otursförföljda racingföraren
Jim Douglas som trots mängder av krascher
i bagaget bestämmer sig för att fortsätta.
Jim behöver bara hitta sig en ny kärra och
då möter han Herbie - som visar sig ha både
själ och hjärta. Tillsammans gör dom succé
på tävlingsbanorna, vilket inte faller i god jord
hos den snobbige bilhandlaren som sålde Herbie.

1976 Lotus ”Wet Nellie” Esprit Älskade spion
Året var 1977 då Roger Moore körde rakt ut i havet
med en vattentät Lotus Esprit. Vips förvandlades
bilen till en ubåt med periskop, radar och torpeder
i bakluckan. Under ytan drevs ”Wet Nellie” av fyra
propellrar som i sin tur hämtade sin kraft från
elmotorer vars batterier låg förslutna i vattentäta
behållare. Lotusen från ”Älskade spion” hittades
otroligt nog av en slump 1989 då en övergiven
container såldes på auktion i New York för
100 dollar. Tesla-grundaren Elon Musk fick
dock betala betydligt mer när han
köpte den våta drömbilen 2013.

1967 Ford Mustang Shelby GT500 "Eleanor"
Gone In 60 Seconds
”Gone In 60 Seconds” tog biobesökarna med storm
år 2000 och med kända skådespelare som Nicolas
Cage samt Angelina Jolie var det bäddat för succé.
Rampljuset stals dock av bi(l)rollsinnehavaren
”Eleanor” och bakom flicknamnet döljer sig en Ford
Mustang Shelby GT500 från 1967. Elva exemplar
specialbyggdes till filmen av Cinema Vehicle Ser
vices men endast tre gick att köra. En av dessa
såldes i början av året för
nio miljoner kronor.

1955 Lincoln Futura Batman
1966 dök serietidningshjälten ”Batman” upp på vita duken - fast i Sverige
blev Bruce Wayne mer känd som Läderlappen. Tillsammans med Robin så
bekämpade radarparet brottsligheten i Gotham City och bara tre veckor
innan filminspelningen så fick George Barris hedersuppdraget att
skapa en Batmobile. Nu var goda råd dyra och som grundbil
användes en unik Lincoln Futura från 1955. Konceptbilen
såldes till Barris för en dollar och smart nog lånade
han bara ut ombygget under inspelningen.
2013 såldes kärran för 40 miljoner kronor.

1963 Aston Martin DB5 Goldfinger
Är man uppvuxen med Agent 007 så har Aston Martin DB5 en alldeles egen plats i
hjärtat. För vem kan någonsin glömma den klassiska Bondrullen ”Goldfinger” med
Sean Connery bakom ratten på ett rullande mästerverk från Q? Den legendariska
DB5:an från 1963 var försedd med såväl kulsprutor
i fronten som katapultstol och ett unikt röksystem.
Det här är utan tvekan världens mest kända
filmbil och förra året gick originalkärran
under klubban för 60 miljoner kronor.
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sLÄTTe -eKeDÀLs sOLsKYDD
TÖReBODA - MARIesTAD

687/st

(550 kr exkl. moms)

HUR KOMMER DU ATT
VINTERTÄCKA POOLEN?
Borgas poolplåt är ett bra alternativ för att få både ett
säkert och effektivt skydd över poolen på vintern
och som även klarar mycket snölast.
Plåtstorlek: 930 mm x 5000 mm

Nu har vi kampanj på vår mest
populära plåtprofil för tak!
EKONOMI
• Svart, Mellan-, Tegel- och Mörkröd
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Höstens nyheter
på plats

0501 400 22

www.slatteekedalssolskydd.se

MÖT hÖsTen MeD
nYTT sOLsKYDD
MARKIseR, sCReen, PeRsIenneR
RULL-, LAMeLL-, PLIssÉ/DUeTTGARDIneR
ALLTID FRIA heMBesÖK
ALLTID OFFeRT DIReKT

78

60/m2

50%

(62,90 exkl. moms)

• P30, 0,5 mm

ROWICO

• 30-års garanti
Läs mer om kampanjerna,
övriga plåtprofiler och tillbehör
till ditt hus eller ekonomibyggnad
på vår hemsida www.borga.se.

rabatt
på ekens
utställningssängar.

Tel. 0511-34 77 11 | www.borga.se
Kampanjen på Poolplåt gäller t.o.m.lagret är slut och Ekonomi-plåt t.o.m. 1 nov.

slätte ekedals solskydd
stockholmsvägen 45
542 33 Mariestad

Vi byter
utställningssängar

NORDIC FURNITURE

info@slatteekedalssolskydd.se

EKENS

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

SWEDESE

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage

Välkommen till Rixners Möbler i Tibro.
Här hittar
du allaDITT
möbler
duHOS
behöver
ditt
MÖBLERA
HEM
OSStill
STOLAB
STRING
hem
från
välkända
leverantörer.
HJORT KNUDSEN
INFÖR HÖSTENS
HEMMAKVÄLLAR
VI BYTER UTSTÄLLNING!
UPP TILL 50% RABATT.
FÖRST TILL KVARN.

Räntefri avbetalning med möbelkortet!
Följ oss också på

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt
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www.stjarnfonster.se

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

www.gardochvilla.se

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

VENUS STÄLLBAR SÄNG FRÅN KINNABÄDDEN
www.gardochvilla.se
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Höstens
nyheter
på plats

kampanjpriser
på v-serien från viskan spa

15%

På allt från SITS
gäller t.o.m. 27/10

Svensktillverkade Spabad för det nordiska klimatet

Köp
kök
ditt nya ss!
hos o

Gratis

köksplanering

BOKA NU!

Köp
ditt nya kök
hos oss!

50%
rabatt
på ekens
utställningssängar.
Vi byter
utställningssängar

HÖSTNYHETER FRÅN
ROWICO I BUTIKEN

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

INREDNINGSHUSET

ÖPPETTIDER:

Vardagar 10-18 | Lördag 10-14 | Söndag 12-16

