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Look inside hos 
inredningsproffset 
Elisabetth Henberg



Så här går det till:
•  Para ihop rätt person (siffra 1-5) med rätt 
    bostad (a-E)
•  Maila raden, ditt namn och adress till 
    info@gardochvilla senast den 30 november.
    Fota av när du använt bifogade svarstalong 
    om du vill. 
Ledtråd: Samtliga hem har varit med i 
gård & Villa-magasinet. 
Fem vinnare av trisslotter meddelas via mail 
och i nästa nummer av gård & Villa.
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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, 
Tallbacksstigen 7, 541 36 Skövde

Layout och grafisk form: 
reko reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

U
nder pandemin har vi lärt oss att 
göra massa nya saker. När vi nu 
åter kan träffas nästan som före 
pandemin kan man tro att vi går 
tillbaka till att göra som innan. 

Men alla som låst upp bilen med nyckel på 
förarsidan för att sedan inne i bilen sträcka 
sig över passagerarsätet för att låsa upp för 
passagerardörren vet att det finns en tid före 
centrallåset och en tid efter. Man kan liksom 
inte tänka sig att bilen inte har centrallås. 
Detsamma gäller nyckelfjärrkontrollen och 
detsamma kommer att gälla för nyckellöst. 
 Antalet områden som detta gäller för ökar för 
varje år och alla verksamheter kommer vid 
något tillfälle på något sätt bli utmanad av den 
digitala utvecklingen. Inte för att det måste 
utan därför att någon kommer att komma på ett 
sätt där jag som individ upplever att det blir 
enklare eller billigare. Precis som med nyckeln 
till bilen. 
 Det är vår mänskliga bekvämlighet som driver 
utvecklingen precis lika mycket nu som när 
hjulet uppfanns och det är precis i det gränslan-
det då digitaliseringen och individen möts som 
jag tycker det blir spännande. Det du upplever 

Digitaliseringen kan 
vara både lokal och personlig

3www.gardochvilla.se

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
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som bekvämare är inte nödvändigtvis detsamma 
som jag upplever som bekvämare. Inte heller 
hur mycket du och jag är villiga att betala för 
den bekvämligheten. Vi väljer långt ifrån alltid 
den billigaste lösningen.
 Exempelvis köper jag böcker digitalt, det 
tycker jag är bekvämt. Då menar jag inte att 
jag beställer dem på nätet utan att jag läser 
dem i mobilen. Jag upplever att det inte sällan 
är så att den digitala boken idag är dyrare än 
den fysiska. Låter märkligt. Inget papper, inget 
tryck, ingen transport. Ändå är den dyrare. Vi 
som väljer att läsa boken digitalt värdesätter 
tydligen något annat som gör att det går att ta 
mer betalt. För mig att leveranstiden är mellan 
5 och 20 sekunder lite beroende på uppkopp-
ling och att jag alltid har boken med mig. 
 Utifrån begreppet personlig bekvämlighet är 
det inte konstigt att en av de grupper som tagit 
de största kliven i digitaliseringen under pande-
min är just pensionärer. När individen upplever 
bekvämligheten med att få medicinen levererad 
till dörren gör man sig inte omaket att åka. 
 För varje område som utmanas av digitalise-
ringen behöver vi fundera över hur vi skapar 
värde, vad är det vi tar betalt för. Även om ett 

område digitaliseras behöver det inte innebära 
att relationer minskar i värde. Jag hävdar snara-
re att de ökar i värde. Exempelvis vill jag ha en 
bankkontakt som förstår mig och den verklighet 
jag lever i. Men jag vill träffa personen digitalt. 
Samma sak gäller för min elleverantör. Trots att 
elen produceras av någon annan vill jag köpa 
den av någon jag har förtroende för. 
 Digitaliseringen innebär med andra ord inte att 
allt blir opersonligt, snarare tvärtom. Det har 
aldrig varit så enkelt att vara personlig. När det 
lokala alternativet utnyttjar de digitala verkty-
gen kopplar vi ihop det digitala med det analoga 
- då skapar vi personlig bekvämlighet.

I Gård & Villas monter under Gård & Villa-mässan deltog många i tävlingen 
”Vem bor här” där det gäller att para ihop personer med deras hem. 
Klurigt – javisst! Kul – javisst! Därför kör vi den i repris här i magasinet. 
Ta chansen att vara med i tävlingen du också! Och tävla om trisslotter.

Skövdes starkaste köksteam

”Vi ritar köket
som uppfyller

dina drömmar och
matchar din budget”.

HTH Köksforum Skövde
Södra Metallvägen 2 • Tel. 0500 48 58 44 • hth.se
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Finska spabad utan 
avkall på kvalitet! Pool 
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året runt!
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Spa till jul! 
Boka redan nu och få
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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.
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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

Tack till alla kunder som 
besökte oss på Gård & Villa

mässan i Skövde.
Ni hittar oss på

Traversgatan 17 Lidköping 0510-501 50
Kungsgatan 12 Skövde 0500-45 98 00

PROFFSKLIPP FÖR ALLA

TIBRO Hörnebovägen 10 / 0504-125 40 / Mån-Fre 6.30-17 Lör 9-13

www.optimera.se

Vi 
har hela 

kollektionen 
från Timbra!

Brand-
varnare
Ord. pris: 123:-

99:-

Underställset
Timbra, Ord. pris: 349:-

249:-
Magnetfäste
Ord. pris: 75:-

61:-

Bitsset med 
handtag
Bosch. Ord. pris: 611:-

199:-

Super-
klipp

Brandfilt
Ord. pris: 319:-

261:-

Pannlampa
Novipro

349:-

Erbjudandena gäller t o m 31/12, och kan ej kombineras med andra erbjudanden, offerter/avtal.

Pannlampa
Novipro premium

599:-

Brandsläckare
Pulver. Ord. pris: 529:-

474:-
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JulfinT
  hemma

Tomtelampa med design Öob. Lampan har formen 
som en tomte med både skägg och luva i en stilren 
vit färg.  Den finns i tre höjder: 36 cm, 60 cm och 
165 cm.

Smart julgransslinga som är enkel att trä över gran-
toppen och som sedan faller fint över hela julgranen. 
Slingan passar i en normalstor gran och har en 
5 meter lång strömsladd. Från Smartasaker.se

Stengods från Elsaform rusta. Utöver grått, vitt och 
midnattsblått finns servisen nu även i grönt.

att tända ett ljus varje dag eller 
advent är också en enkel men 
kraftfull handling som betyder 
att ljuset övervinner mörkret. 
Från broste Copenhagen.

Nyheter från affari: Fernando kuddfodral och 
matta, Fenix julgran och Julius Hjärta på pinne. 

Julkulan från UNICEF Sverige har blivit ett 
kärt samlarobjekt som varje år pryds av 
en ny illustration. I år är motivet hämtat 

ur julberättelsen Tomten berättar, 
illustrerad av barnboksförfattaren och illustratören 

Jan Lööf. berättelsen om lagårdstomten kom ut 
första gången 1995 och föreställer tomten som 

läser högt för alla djuren. 

ÖPPETTIDER 
mån-fre 10-18  |  lunch 12-13  |  lör 10-14

Beställ bilder på www.fotocenter.se

välkommen in och handla i våran butik! få hjälp och goda råd på köpet!

Gransikagatan 4C, Skövde   tel. 0500-41 13 29

NORRMALM

vi har funnits i 18 år och är nu 
enda butiken i staden som klarar 
det mesta inom foto!

vi gör 
flera meters
förstoringar 

 på canvas, 
akvarell, 

fotopapper 
m.m.

foto-

böcker, 

tackkort, 

kalendrar 

m.m

• eget fotolabb

• expressframkalling

• framkallare 

på fujifilms bästa 

fotopapper

• id- körkort- visum- 

och passfoto

 • vhs 

och super 8 

till dvd eller 

usb-minne

• digitalisering 

av diabilder

GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER 

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

Residensgatan 5, Vänersborg 0521-100 64
Nygatan 2, Trollhättan 0520-41 11 96 
Lögegatan 4A, Skövde 0500-48 11 96
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Soldattorp med 
överraskande 
insida
Allt som sker gör det av en anledning. 
Så resonerar Elizabetth Henberg 
som under en uppfriskande 
promenad med sin bror upptäckte 
ett litet övergivet soldattorp vid 
Vätterns strand. Här har hon 
tillsammans med Erik och parets 
två hundar, funnit en bit 
av paradiset.

TExT oCH FoTo Anita Johansson

»

OEMOTSTÅNDLIGA ERBJUDANDEN HELA VECKAN HOS BORGUNDA UNDER BLACK WEEK
ERBJUDANDE PÅ DÖRRAR OCH FÖNSTER

*Erbjudandet gäller endast vid direktleverans samt under Black Week 20-27:e November 2022 på Tanum fönster, Bor 
lagersortiment. Frakt tillkommer. Köp valfritt antal förrar eller fönster och få lika många av de billigaste på köpet.

KÖP EN FÅ EN, 
KÖP TVÅ FÅ TVÅ,
KÖP TRE FÅ TRE,

KÖP FYRA FÅ FYRA

OEMOTSTÅNDLIGA ERBJUDANDEN HELA VECKAN HOS BORGUNDA UNDER BLACK WEEK
ERBJUDANDE PÅ LAMINATGOLV

*Erbjudandet gäller beställning under Black Week 20:e-27:e November 2021 på utvalda Parador Laminat Basic 200. 
Finns i sex olika varianter. Frakt tillkommer. Köp valfritt kvadratmeter golv och få lika mycket på köpet.

KÖP TJUGO FÅ TJUGO, KÖP TRETTIO FÅ TRETTIO KVADRATMETER

VaNDrINg FÖr SJÄLEN.  
Elizabetth tar ofta långa 
promenader utmed 
Vätterns strand. 
Hunden aaron är 
med som ständig 
följeslagare. 



Vi besöker Elizabetth och Erik
Här bor: Elizabetth och Erik Henberg  samt 
hundarna aaron som är en norsk buhund och 
Sep en holländsk herdehund
Gör: Elizabetth är stylist, inredare och designer. 
Erik arbetar med utbildning.
Var: Utanför karlsborg vid Vätterns strand.
Huset: gammalt soldattorp som nu fått nytt liv 
genom varsam renovering.
Instagram: @elizabetthhenberg
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S
trax utanför Karlsborg där allmän 
väg tar slut, möts man av ett högt 
falurött staket. Bakom det, delvis 
gömt, ligger ett charmigt hus som 
återfått sin rättmätiga plats. Med 

stranden och härliga promenadstråk allde-
les inpå kan man förstå att här är det gott 
att leva och att paret hittat en avkopplande 
kontrast till storstadslivet.
– Det var min lillebror som visade mig 
promenadstråket här vid Vätterns strand. 
Huset stod i stort sett övergivet och skulle 
egentligen rivas. Efter en del efterforsk-
ningar och förfrågningar kunde vi äntligen 
flytta in, säger Elizabetth.
 För att överhuvudtaget bli beboeligt igen 
gjordes en grundläggande renovering av 
huset. De vackra kakelugnarna renove-
rades för att åter kunna tjäna som extra 
värmekälla under vinterhalvåret. Dessut-
om sattes nya fönster in och vinden togs i 
anspråk för att skapa mer boyta.
– Det behövdes verkligen för huset hade 
stått tomt länge, berättar Elizabetth och 
fortsätter:
– Det finns mer att önska såklart men vi 
tar en sak i taget. Vi har vad vi behöver 
och vi stortrivs. Här kan jag återhämta mig 
totalt. Vi tar ofta långa härliga promenader 
i sällskap av hundarna. Jag brukar säga att 
vi själavandrar.

INrEDNINgSProFFS. Elizabetth Henberg är stylist, inredare och designer. – Mina ledord är ”Look inside”. alla har svaren de söker inom sig själva.

aDVENT. Elizabetth föredrar det enkla subtila 
när det kommer till jul. Lite granris ihop med röda 
rosor skapar blickfång i den inbjudande matsalen.

 Med ett växelvis boende då paret även har 
en lägenhet i Stockholm kan de njuta av de 
bästa från två världar. Elizabetths arbete 
som stylist och inredare, sedan 20 år tillba-
ka, innebär olika uppdrag landet runt och 
ofta i Stockholm. Då är det praktiskt att ha 
någonstans att bo. Och att boendet har en 
central roll i parets liv kan ingen ta miste 
på. Runt om i torpet hittar man inrednings-
detaljer, vackra tyger, fällar och möbler 
under renovering.
– Jag har målat om möbler sedan jag var 
12 år. På den tiden var det populärt med 
stämplade schabloner kommer jag ihåg. 
Idag är den röda tråden i min inredning 
zebramönster, leopardmönster och guld. 

Vi behöver lite glamour i vår vardag över-
lag tror jag.
 Trots glamour är Elizabetth en jordnära 
person och både hon och Erik är uppvuxna 
på landet i Skaraborg. De träffades för åtta 
år sedan via gemensamma bekanta på en 
bjudmiddag på midsommarafton. De bodde 
då båda i varsin lägenhet på fästningen i 
Karlsborg utan att veta om varandra.
– Jag minns att jag tänkte att Erik var så 
himla glad och lättsam. Det blev inte vi 
där och då men efter en middag under 
kommande höst, har vi varit oskiljaktiga, 
skrattar Elizabetth och fortsätter:
- Vi pratade om våra olika intressen och 
jag nämnde att jag höll på med pilbågs-

skytte. Då sa han att han gjorde det-
samma vilket jag inte alls tror var sant. 
Utöver det har vi mycket gemensamt.
 De är båda engagerade i Elizabetths 
företag och har gjort gemensamma resor 
till Indonesien där en egen kollektion av 
möbler, inredningsdetaljer och smycken 
tillverkas. Allt sker i nära samarbete med 
lokalbefolkningen.
– För mig är det viktigt att tillverkningen 
sker på rätt sätt. Jag vill personligen träffa 
och ta i hand på mina samarbetspartners, 
veta vem det är jag gör affärer med. Jag 
har lärt känna delar av lokalbefolkningen 
och känner stor vördnad för deras otroliga 
hantverkskunnande, säger Elisabetth och 
tillägger:
- Jag kände att jag ville ge något mer 
tillbaka och startade nyligen en fond som 
jag kallar ”Heartmade”. Dit går en del av 
försäljningen som lokalbefolkningen får ta 
del av. 
 Att känna med hjärtat är återkomman-
de för Elizabetth som startade sitt första 
företag i en källare i Skövde. Utbildade sig 
sedan till butikskommunikatör i Göteborg 
där företaget Design by E kom till. Åter till 
Skövde för att driva butik med inredning 
á la antikt och vintage. Och som det inte 
vore nog hoppade på en utbildning till 
samtalsterapeut.
– Jag kände att jag behövde göra något 
annat än att arbeta med inredning. Ibland 
blir det lite för mycket och hjärnan går 

MJUkT oCH kaxIgT. Intill murstocken på övre 
våning, på den mjuka vita mattan står en rokokobyrå 
köpt av ett trevligt par i Falköping. Ihop med leopard-
mönstrad jacka på väggen drar den blicken åt sig.

rogIVaNDE.  Ett ljust harmoniskt 
sovrum i toner av vitt, beige och grått. 
De svarta lamporna på nattygs-
borden skapar en härlig 
kontrast och höjd.

gLaMoUr. Här och var i 
huset återkommer inrednings-
detaljer i guld och gärna levande 
ljus för stämningen skull.

på högvarv. Jag arbetade ett par år som 
samtalsterapeut men suget efter det mer 
kreativa blev större igen, säger Elizabetth 
och tillägger avslutningsvis:
- Jag brukar säga att alla har svaret inom 
sig själva och mitt ledord är numera 
”Look inside” som hon nyligen låtit 
tatuera mellan två fingrar.

ÖVErraSka. Här blandar hon olika stilar och har till advent plockat in lite granris i urnan. Den inbjudande 
vilstolen är en Le Corbusier i kohud. 

PYNTaT. Nu så här med julens högtid annalkande 
åker vackra julkulor fram. granen på bordet är en 
speldosa som Elizabetth fått i present av sina 
föräldrar för 20 år sedan.

UNDEr TakNoCkEN.  Fåtöljerna är ett vintageköp 
som Elizabetth klätt om med tyget Svenskt Tenn 
Elefant. Dynorna har hon fått hjälp med av sin 
fantastiska sömmerska Jeanette.
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nöjda utställare på Gård & Villa-mässan
Drygt 1 000 besökare hittade till Gård & Villa-mässan på Billingehov 
i Skövde, en siffra som mässgeneralen Uno Hufvudsson är nöjd med.
– Det var ju lite speciella förutsättningar i år så denna gång avstod vi från  
         barnaktiviteter, vilket annars är ett givet inslag på en sådan här mässa. 

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

Växthuset hade som sig bör den mest 
färgsprakande montern. Där var det 
strykande åtgång på pumpor, 
lagom inför halloween.

Per Sjöman är medlem i Skövde Motorflygklubb 
och samlade in namnunderskrifter för att få en 
folkomröstning om flygplatsens framtid. 
– beslutet att avveckla kom utan vare sig ut-
redning eller att invånarna tillfrågats. Man kan 
inte bara slänga värden för uppåt en miljard i sjön!

Ingen köpte bil direkt från mässgolvet, fast det 
hade Mikael bohm på HrM från Lidköping inte 
heller räknat med.
– Men det är bra att komma hit och visa upp sig. 
Det är inte många som vet att vi finns i Lidköping. 
Många tog också chansen att få provsitta en Mc
Laren och insupa miljonatmosfären i denna.

Utfallet blev trots det positivt och det viktigaste är att även utställarna är nöjda. 
Vi är redan igång med planeringen för en uppföljning nästa år. Och då blir 
mässan både större och får en bredare inriktning. 

– Vi har hittat mycket spännande saker, berättade 
gun-britt och Ingvar gunnarsson. Hos kjell Fredholm 
på Sockmäster adderades en fiffig lösning för att 
hålla ordning på sockar i tvättstugan.

Hos Stjärnglädje var det strykande 
åtgång på det breda utbudet av polkagrisar. 
Ett och annat återbruksfynd hittade också nytt hem.
– Det här är mässpremiär för oss, berättade 
Johanna Svensson.

Det blev mycket golfande för besökarna hos gabriel 
Samuel hos Skandiamäklarna.
– Tre hole-in-one ger en flyttstädning, två ger 
en energideklaration och en ger godis. 
och så har jag fått flera intresserade som 
går i säljtankar. Dem ska jag kontakta 
under veckan.

Marcus Larsson, Elin Jonsson och Stefan 
Ljung hade slitit sig från mikrofonerna för 

att sprida ryktet om radio Treby, den 
lokala radiokanalen som blandar mest 

i musikutbudet, varvat med reklam 
för verksamheter i Skaraborg,– Det har varit roligt 

och vi har fått många intressanta kontakter. 
och så visar vi ju att vi finns, säger mäklarna

Victoria ahlkvist och Malin bengtsson, här till-
sammans med assistenten Joel Wahlström Patrik Lejon från Trivselhus trivdes på gård & Villa-mässan. 

Det var guldläge att vara ensam villaleverantör på golvet.
– Jättepositivt. Jag har fått kontakt med många besökare som 
både har mark och vill bygga, berättade han. Det som gäller nu 
är hus med trevliga och rymliga sällskapsytor.

Hos Willbo glas och aluminium kunde man 
bland annat känna på deras glasräcken.
– Det har rört på sig och bland annat ska en 
sommarstuga och en båtbrygga få sådana 
här räcken efter mässan, berättade rickard 
Willbo och Lars Jansson.

Höga elpriser skruvar upp intresset för egna solceller, det märkte inte minst kristian Hallberg på Solinnovation.– Jag har bokat möten så det står härliga till. genomslaget här på mässan blev klart bättre än förväntat, konstaterar han.

Carina grönqvist, som driver Piparegårdens Tapetserar-
verkstad, kunde konstatera att många av besökarna 
har någon kär gammal möbel hemma som behöver 

omvårdnad, Här visar hon Ylva Nordangård och 
Johny Melander lite av vad som 

finns att välja på.

– Man behöver inte åka till Norrland för vild-
marksäventyr, det fixar vi på Hökensås, 
berättade Tommy och kerstin Lönnsjö som 
driver nystartade Maple Lake. Pandemin tog 
kål på coachingkarriären och äventyr är ändå 
deras grej. Men, äventyr, gärna med barn, ska 
vara bekvämt, så de fixar hela servicen medan 
gästerna kan hänge sig åt att njuta av natur 
och upplevelser.

– Priserna på byggmaterial har 
gått upp, men det är full snurr 
i vår bransch ändå, kunde sälj-
chef Christer Nilsson och 
Magnus andersson från 
gäre bygg avslöja.

Midskogs Takstolar & bygg sålde 
få takstolar under mässan, men 
landade desto fler kaminaffärer. 
– Det är rätt tid för sådana nu, 
konstaterade Johan Lind, här 
tillsammans med Valdemar 
kazimierczk.

billingehov fick byta skepnad för en helg och 
ge plats för helt andra upplevelser än idrott.



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

Gård&Villa  Gård&Villa  november 2021november 2021

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

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

 
 

  

 
 

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

Hög tid att tänka
vinterdäck!

 

 

Vi älskar värmepumpar.  
Så att du kan älska annat.
Våra värmepumpar är utvecklade för att klara det nordiska  
klimatet. Vi tillverkar dem i vår fabrik i Småland. Och vi låter 
bara certifierade specialister installera dem. Människor 
som  kan värme och värmepumpar utan och innan. 
Så fortsätt att lägga din tid på det du helst vill. 

Välkommen till oss. 

www.ivt.se

FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 
www.vastgotaror.se

Vi hjälper dig med dina rörarbeten
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i vimlet på Gård & Villa-mässan
Elin bergström.        
 -Tjohoo för lite 
  egentid och 
   inspiration!

britt och Filip 
Johansson. - Fint 
och översiktligt på 
mässan som har en 
del lantligt utbud 
också.”

– Tuffa bilar 
för tuffa tjejer, 
säger Elisabeth 
Nordlander.

Helene och anders af kleen: 
- kul och varierande 

mässa tycker vi.

  – Spännande att 
  träffa lokala före-
  tagare, säger 
 agnetha och 
glenn karlsson.

Positiva tongångar bland besökarna på mässan.     
Här några kommentarer från minglet.

- bra med en direkt-
kontakt med utställarna, 
säger Sibylle och 
Mats gustavsson.

beatrice Shill och Niclas Tapper 
med sonen Henry: - Mycket trevlig 
mässa med många utställare.

– Det är en härlig mix av utställare på 
mässan, tycker anna-Lena Johansson 
och Carina Hultman.

   Magnus bogren 
  och anna Sihlberg. 
 – Det är jättekul med
mässa, luftigt och fint! 

– Det är luftigt 
och fräscht på mässan, 
konstaterar rolf och 
birgitta bengtsson.

TExT oCH FoTo Anita Johansson
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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!

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 47 990:-
Frakt tillkommer. 

Läs mer på folkpool.se

november 2021november 2021

Sockerbruksgatan 13 
Telefon 0510-29898
E-post  info@lidskogtradgard.se

LidköpingS Skog & Trädgård
öppETTidEr
Vardagar 7-18
 Lördag 10-13

HÅLL DIN HUSQVARNA I TOPPSKICK
BOKA SERVICE IDAG

MAXIMAL DRIFTTID
ÖKAD LIVSLÄNGD
HÖGRE SÄKERHET

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 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

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

WWW.GRÄV.SE
JOHANSSONS GRÄVTJÄNST I SKARABORG

070-728 10 10
husdränering 

 Nyt
t en

skil
t 

avlo
pp? 

Stadens mest färgstarka

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.

BABYS POOL GOLD DIGGER MY DIARY ENVY ME HAPPY GO LUCKY

NEIGHBOURS LAWN SURFERS PARADISE NOBLE BLUE NORDIC GRACE PICTURE PERFECT

BOOGIE NIGHT MUSEUM YELLOW LIFEGUARD PRETTY GUL WANNABE LIME

TELLING STORIES FOREVER YOUNG BALLET SHOES RELAXED GREEN DIVE HARD

 
Spara

30-40
%

Black Week
22-28 november
Vi har rensat i vårt sortiment och har extra vassa
priser på utgående varor. Begränsat antal.

Följ oss också på

Tapeter, färg och verktyg 
från Flügger
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11  kenneth Hansen från götene tillhörde från 
slutet av 1980-talet eliten inom rallycross. bland 
annat har han vunnit FIa:s Europamästerskap för 
rallycrossförare 14 gånger. Från och med 1993 
tävlade han endast med ett bilmärke, vilket?

1) Peugeot          x) Ford          2) Citroën

30 185 kronor blev netto-
intäkterna från biljettförsäljningen 
på Gård & Villa-mässan. Pengar som 
arrangörerna med varm hand över-
lämnade till Kvinnohuset Tranan 
förra veckan.

- Det var en självklarhet att i samband 
med mässan också bidra till att göra 
skillnad. Det har vi nu kunnat göra tack 
vare Gård & Villa-mässans besökare och 
utställare. Tack! Det känns bra i hjärtat, 
säger Uno Hufvudsson ansvarig för 
Gård & Villa-mässan.
Tillskottet är välkommet och kommer att 
användas för att sätta guldkant på tillvaron 
för de boende i Kvinnohuset. Marie Ekman 
ordförande:
- Vi tackar ödmjukt för denna generösa 
gåva som våra kvinnor och barn så väl 
behöver.  De är värda att få må bättre 
för var dag de är hos oss.

Tävling: Kan du detta om Skaraborg?

1  Volvo är en stor arbetsgivare i Skövde. Den 
första motorn härifrån var en marinmotor kon-
struerad av Edvard Hubendick, vilken döptes 
till Penta. Men när grundades ursprunget, 
Sköfde gjuteri och Mekaniska Verkstad?

1) 1869 x) 1868 2) 1898

2  Traditionen med möbeltillverkning sträcker 
sig över 150 år tillbaka i Tibro. Ulferts där var un-
der sin storhetstid nordens största möbelfabrik. 
Hur många anställda hade man som mest?

1) 900 x) 1 100 2) 1 400

3  Vätternkräftan är en uppskattad delikatess. 
Men, hur många ben har en kräfta?

1) Sex x) Åtta 2) Tio

4  Tidan är en av ganska få åar i landet som 
rinner norrut - från Strängseredssjön vid Ulrice-
hamn till Vänern. Hur lång är Tidan egentligen 
(inklusive källflöden)?

1) 187 km            x) 153 km             2) 201 km

5  göta kanal är ett av Sveriges största bygg-
projekt genom tiderna och bildar tillsammans 
med Trollhätte kanal och göta älv en 39 mil lång 
vattenväg. Hur många slussar har kanalen totalt?

1) 28 x) 38 2) 58

6  Daloc heter en känd tillverkare av brand-, 
ljud- och säkerhetsdörrar. Var har de sitt 
huvudkontor?

1) Lidköping        x) Tidaholm        2) Töreboda

7  blomman Dahlia döptes av Linnélärjungen 
andreas Dahl och i hans födelseort finns nu ett 
Dahliamuseum. Var ligger detta?

1) Saleby          x) Varnhem          2) Daltorp

8  Innan karl-Erik bender blev storföretagare 
inom byggbranschen med sina betongpannor 
hade han en annan karriär. Vilken?

1) Han var en framgångsrik tävlingsryttare

x) Han spelade kontrabas i Anders Meijers   
     orkester.

2) Han utvecklade familjens gårdsmejeri  
     innan det såldes till Arla.

9  bert karlsson ångrar egentligen bara en sak 
från ungdomens skoltid.

1) Att han inte lärde sig engelska

x) Att han inte lärde sig läsa noter

2) Att han inte lade ner mer tid på geografi

10  Cylinda i Jung var under sin tid en stor 
tillverkare av tvättmaskiner och andra vitvaror. 
allt började med att grundarens mamma tyckte 
det var tungt att byka, men ansåg att en tvätt-
maskin var för dyr lyx. Då byggde grundaren en 
tvättmaskin själv i gårdsverkstaden och sedan 
flera. och grundarens namn är:

1) Sven-Arne Ljungberg

x) Sixten Eriksson

2) Karl-Erik Andersson

Hur är det med dina kunskaper om Skaraborg? 
Vill du testa dem precis som många gjorde på 
gård & Villa-mässans tipspromenad? 
Maila tipsraden, namn och adress till 
info@gardochvilla.se senast den 30 november. 
och ha chans att vinna en trisslott. 
Tre vinnare utses. 

TExT Ulf C Nilsson 

12  Den kände arkitekten gert Wingård växte 
upp i Våmb intill Skövde, innan flytten gick till 
göteborg. Hans farfar startade och drev ett 
företag i trakten, vilket?

1) rockwool

x) beijers byggvaruhandel

2) gullhögen, numera Cementa.

rätt tipsrad mailas tillsammans med namn och 
adress till info@gardochvilla.se.

Tack för att ni var med och 
inspirerade!
Agronola 
Allas Hus 
B-Uniq 
Bloms begravningsbyrå
Evertsson Gräv
Fenix fix 
Formtrappan 
For U 
Glaskedjan Skövde/Götene 
Gröna rum och Trädgårdsdesign
Gård & Villa
Gäre Bygg 
Gäsene ost
HRM bil AB
Härjedalskök
Johanssons Gräv
Joing Inwest delikatess kött
Kvinnohuset Tranan
LA Takvård 
Maplelake Adventures
Midskog Takstolar & Bygg
Morups fönster
Mäklarhuset
NordDesign kök
Oriflame
Piparegårdens Tapetserarverkstad
Qvarnegården – inredning, antikt & blommor
Radio Treby
Rekoringens lokala producenter
Robocare
Schills betongslip AB
Skandiamäklarna
Skövde kommun
Skövde solskydd
Slätte - Ekedals Solskydd
Solhems fönsterputs
Solinnovation
Stjärnglädje 
Strokeföreningen 
Svenska Pool & Spa 
Trivselhus 
VD3L - Trädvård & Utbildning
Villaägarna Skaraborg
Willbo Glas & Aluminium
Växthuset

Grattis ni vann på 
Gård & Villa-mässan!
Tävling
Tipspromenaden på mässan
Här är de åtta vinnarna som lyckades pricka in 12 rätt. 
grattis till er! Var sin trisslott kommer på posten.

anita Coltén
Jeanette Coltén Ferm
roland Coltén
Jonny gustafsson
Jonny Norberg
Ullis rosell
anders Sandgren
Paula Sandgren

rätta svaren kommer i nästa nummer av gård & Villa.

Tävling
Vem bor här
Här är vinnarna som vann härligt godis! 
grattis till er! 
Hämtas på Next Skövde 
Turistcenter.

Johanna Jansson
Christina Nilsson
Lena björk
Sirpa almgren
Madeleine gunnarsson
Sören gunnarsson

rätta svaren kommer i nästa nummer av gård & Villa.

Mässgeneralen Uno 
Hufvudsson överlämnade 
förra veckan en värdecheck 
på 30 185 kronor till kvinno-
huset Tranans ordförande 
Marie Ekman. 

Entrépengarna från mässan 
överlämnades till Kvinnohuset
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God ost är inget hokus pokus
- i alla fall inte för oss.

All vår ost görs på mjölk från
våra 23 gårdar, som ligger inom
en radie av 25 min från mejeriet.

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

Tel. 0511-79 18 30 | www.borga.se

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

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

TIPS! VI HAR ÄVEN ALLA TILLBEHÖR  
SOM BEHÖVS FÖR DITT TAK.

ditt själv-
klara 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! Vi har alla hantVerkare du behöVer!

www.mobalpakökskövde.se
Erikssons snickEri Skövdevägen 44, Skultorp, 

Lasse 0705-62 56 40

UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN 

BLACK WEEK
20%

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

Stockholmsvägen 45 
542 33  Mariestad 

0501-40022
info@slatteekedalssolskydd.se

på valfria produkter vid bokat hembesök mellan 19-26/11 
Uppge Black week vid bokning

Mattcentrum 
Vipans gränd 2, Skövde · 0500-48 59 15
Mån-fre 10–18, Lör 10–15, Sö stängt

www.mattcentrum.se Mattcentrum

20% 
PÅ HELTÄCKNING
& SPECIALMÅTT

Välj mellan mängder av
färger och kvaliteter!

NYTT 
KAMPANJ-
BLAD UTE 

NU!

Upptäck
VINTERNS 
NYA MATTOR



Gotland 3 sits 
Valbar i flera hundra olika tyger

Pris 6 990:-

Infinty 4 sits 
Valbar i flera hundra olika tyger

Pris fr. 18 990:-

Boom 3 sits Maxi 
Valbar i flera hundra olika tyger

Pris fr. 10 490:-

Impulse 3 sits 
Välj komfort & tyg

Pris fr. 10 490:-

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.seRABATT PÅ MÖBLER

 FRÅN STOLAB
MÖBLERA DITT HEM HOS OSS

INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

Här hittar du alla möbler du behöver till ditt
hem från välkända leverantörer.RABATT PÅ SOFFOR & FÅTÖLJER FRÅN HJORT KNUDSENRABATT PÅ STRING HYLLSYSTEM

10% 15% 
15% 

följ oss på

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.seRABATT PÅ MÖBLER

 FRÅN STOLAB
MÖBLERA DITT HEM HOS OSS

INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

Här hittar du alla möbler du behöver till ditt
hem från välkända leverantörer.RABATT PÅ SOFFOR & FÅTÖLJER FRÅN HJORT KNUDSENRABATT PÅ STRING HYLLSYSTEM

10% 15% 
15% 

följ oss på

Räntefri avbetalning 
med möbelkortet!

INREDNINGSHUSET
KAPLANSGATAN 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!

VÄLKOMNA HEM TILL OSS

VI SKAPAR DITT DRÖMHEM
RäntefRi 

avbetalning 

24 månadeR

DESIgN-

KLASSIKER 

HITTAR 

NI HOS 

OSS!

20%
på utställnings-
soffor från sits

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 

Ekens Essens 
Kontinentalsäng 180x200 cm
inkl. softex trens bm & ben.

Nytt Manchestertyg

Pris 26 575:-

Dux 1001 
Ramsäng 90x200  

inkl. xupport bäddmadrass

Pris 19 370:-

Skövdebädden 
Ramsäng 90x200 cm inkl bäddmadrass

& ben. Svensktillverkad. Finns i flera storlekar.

Pris 3 990:-

Skövdebädden 
Kontinentalsäng 180x200 cm inkl.

 bäddmadrass & ben design.
Svensktillverkad. Finns i flera storlekar.

Pris 8 990:-

TIBRO, Sveriges möbelcentrum
Mariestadsvägen 28 | 0504-130 60 | www.rixners.se

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.se

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

DESIGNKLASSIKERN
JETSON

PINNSTOL
LILLA ÅLAND

Sveriges möbelcentrum
Tel: 0504-130 60

www.rixners.se

Räntefri avbetalning

med möbelkortet!
15%
rabatt på
Rowico

VI BYTER UTSTÄLLNING!

UPP TILL 50% RABATT.
FÖRST TILL KVARN.

RABATT PÅ ALLA SÄNGAR
FRÅN KINNABÄDDEN

20% 
Gotland 4-sits,   

Bredd 301 cm  9995:-
Infinity so�a  4-sits, 3-sits & fåtölj.  
Det svävande utseendet andas lyxighet.

Pris fr.  16 990:-

Style modulso�a.  
Designa din  
egen so�a

VI MÖBLERAR 

TIBRO, Sveriges möbelcentrum
Mariestadsvägen 28 | 0504-130 60 | www.rixners.se

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.se

Sommaröppettider: Vardagar 10-18 
Lördag 10-14 | Söndag stängt

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

Sommaröppettider: Vardagar 10-18 
Lördag 10-14 | Söndag stängt

DESIGNKLASSIKERN
JETSON

PINNSTOL
LILLA ÅLAND

Sveriges möbelcentrum
Tel: 0504-130 60

www.rixners.se

Räntefri avbetalning

med möbelkortet!
15%
rabatt på
Rowico

VI BYTER UTSTÄLLNING!

UPP TILL 50% RABATT.
FÖRST TILL KVARN.

RABATT PÅ ALLA SÄNGAR
FRÅN KINNABÄDDEN

20% 
Gotland 4-sits,   

Bredd 301 cm  9995:-
Infinity so�a  4-sits, 3-sits & fåtölj.  
Det svävande utseendet andas lyxighet.

Pris fr.  16 990:-

Style modulso�a.  
Designa din  
egen so�a

VI MÖBLERAR 
 DITT DRÖMHEM


