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Arkitektritade 
Villa Sofiestrand 
fick nytt liv av 
Helena och Göran

Förstärk fina känslan av 
höst när du inreder 

Cadillac av skrot på 
gång i Christers 
verkstad



I höstens trender designar 
du din egen värld

2 3
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En ökande medvetenhet kring 
hållbarhet och ansvar har vi sett 
under en längre tid, men nu har det 

slagit igenom på allvar, berättar Christi-
na Olsson, projektchef för Formex som 
tillsammans med Swedish fashion Council 
vaskat fram höstens trender inom temat 
Nordic Me.
 I trenden ligger att gå tillbaka till den vi 
verkligen är. Och vara personliga.  Plus 
leva i verkligheten. För vi vill söka, känna 
och uttrycka oss. Givetvis för att vi mår 
bra av det, men också för att våra egna val 
tål att visas upp.
– Det är tydligt att man gör medvetna val 
av material, granskar processer och har 

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

Höstens trendtema fokuserar på 
medvetenhet. Hur vi vill leva och hur 
vi gör våra val. Vi vårdar oss själva och 
världen. Samt värnar om ursprung 
och innehåll.

ett större krav på hållbarhet. Det är en 
hygienfaktor och självklarhet hos många 
idag, säger Christina.
 Välbefinnandet hämtas ur ursprunget och 
i naturen.  Vi interagerar i den verkliga 
världen – inte bara på sociala medier – 
och är noga med valen. Konsumtionen 
blir betydligt mer medveten. Från att göra 
rätt val när vi köper inredning: produk-
tion, kvalitet och livslängd, till att ta 
ansvar för renhet i produkter. Med följden 
att vi då också blir renare som människor.
 Och så är känna det nya tycka. Vi upp-
täcker alltmer den stämning material ger. 
Som skrovlig sten. Eller 
glaserat porslin. 
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TENDENsEr. Vi är alla stylister. Designar med om-
sorg vår livsstil. För andra att se. och oss själva att 
må bra av. Medvetna val i verkligheten. kombine-
rat med att instragramma plötsliga stylingimpulser.

sJÄLVPEPP. att klara sig 
själv och ta makten över sitt 
eget liv är viktigt.

Fo
to

 H
ou

se
do

ct
or

Foto Skeppshult/A Eriksson.

Nu kan du även 
renovera kropp och 
själ på Colorama

FÖLJANDE TILLBEHÖR INGÅR:

1 extra pump, fullskumsisolering, ozonrengöring, Twilight LED 

belysning, 2-Stegs trappa, locklyft, frakt & startkit med kem99 900:-Ordinarie pris: 151 650:-

PRIS JUST NU:

HÖSTKAMPANJ
E-serie 435

(Gäller så långt lagret räcker, 
begränsat antal, 9 stycken.)

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

Öppettider
vardagar kl. 07-18
lördag kl. 10-13
www.coloramaitibro.se

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Att utöva konsumentmakt låter 
bättre än det är lätt att utöva. 
Eller utöva går väl men gör det 

någon skillnad? När räntan är låg tjänar 
bankerna stort. Helt nödvändigt säger 
banken. Du prutar, men egentligen inte. 
När banken räknat färdig räcker pengarna 
inte. Du har råd men ändå inte. När huset 
är ditt får du makten att välja. Avtal på el, 
du väljer och vrakar. Jämför på elskling 
och går med i kundkraft. Du inser att 
hur du än väljer så är det annat som gör 
skillnad. Du väljer inte din elleverantör. 
Den jätten tar maximal avgift. Den jätten 
är inte alls lokal och värnar om bygden, 

utan den jätten skickar pengarna dit din 
konsumentmakt inte rår. Ett erbjudande 
kommer att surfa snabbt via fiber. Du 
väljer mellan 20 leverantörer men får 
ändå fibern från någon du inte valt. Det är 
samma Tv-kanaler från alla och de enda 
som ringer är svärmor och telefonsäljare. 
Svärmor söker inte mig och telefonsäljar-
na vill jag inte prata med. Jag har ju redan 
utövat min konsumentmakt, så till den 
milda grad att jag blir alldeles matt. Som 
medlem i Villaägarnas riksförbund utövar 
vi vår konsumentmakt tillsammans. Inte 
bara för att få ett billigare pris utan för att 
begränsa monopol och stärka oss som en-

skilda villaägare. Vill du göra skillnad? Bli 
medlem nu! www.villaagarnaskaraborg.se.

ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson 
Telefon: 0500-40 11 01 eller 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

Tröttsamt vara engagerad villaägare

Radonmätning - det här gäller

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att ra-
donmätning bör övervägas:
• Om det är mer än tio år sedan den 
senaste radonmätningen.
• Efter en husrenovering, eftersom små 
sprickor då kan uppstå i grunden där 
radongasen kan tränga in från marken.
• Om huset är byggt med blåbetong och 
därför kan ha extra höga halter av radon i 
inomhusluften.
Villaägarnas expert tillägger:
• Om du har bytt fönster eller gjort andra 
ändringar som påverkat ventilationen, bör 
du också göra en ny radonmätning.

GårdVilla&
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TExT Marie Pallhed

Fler bilder med höstens inredningstrender 
finns på www.gardochvilla.se.

Hur går radonmätning till?
Mätningsdosor hängs upp i huset enligt  
     anvisningar från leverantören. Mät-
          perioden bör vara mellan 2 och 3  
              månader och under perioden  
  oktober till april.   
            Efter mätperioden skickas  
            dosorna tillbaka för analys.  
       Du får därefter ett protokoll 
        med aktuella värden för din  
                      mätning. Om radonvärdet  
        överskrider 200 Bq/m3 bör  
     du vidta åtgärder. Sedan 2014  
   finns inte längre bidrag att söka  
 för radonsanering.

Bästa perioden för att mäta radon i 
bostaden är mellan oktober och april. 
Eftersom radon är skadligt, finns 
gränsvärden för hur mycket som får 
finnas i bostäder. Det här är vad som 
gäller.

MÄT NU. bästa perioden för att mäta radonhalten 
hemma är mellan oktober och april.

Gård & Villa 
behöver 
ytterligare 
en med-
arbetare 
i Skaraborg!

Vidare mot nya mål

GårdVilla&

Vi söker dig som vill jobba med våra kunders 
marknadsföring.
På det sätt som passar bäst för kunden.
   Det ställer stora krav på att du kan lyssna in 
kundens behov.
Och utifrån det hjälpa kunden vidare mot ökad 
försäljning.
   Idag är Gård & Villa en gratisutdelad pappers-
tidning i 53 000 ex och en webbtidning.
Men vi är på gång med mycket mer . . .
   Så vi behöver ytterligare en engagerad 
marknadsföringssäljare.
Som vill jobba mycket.
Och tjäna pengar på sin insats.

Hör av dig till: Uno Hufvudsson på 0708-56 11 99 
eller via mail uno@gardochvilla.se
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Granna 
granar

Svenskarna vill roa sig i höst. Teater, mu-
sikal och show lockar mest av storstadsut-
budet i Europa. Bokningarna av nöjen har 
ökat med 77 % jämfört med 2015. Lon-
don, New York och Stockholm är populä-
rast. – Vi ser en tydlig trend att svenskarna 
vill underhållas när de åker på storstads-
resor. Det stämmer bra överens med den 
stora trenden när det gäller en innehålls-
rik semester rent generellt. Att bara åka 
på en weekendresa för att shoppa, uppleva 
sevärdheter och äta gott är mindre vanligt 
idag, säger Bo Jakobsson, på Resia AB. 
Fler köper också tunnelbanekort, entré- 
och sightseeingbiljetter i förväg.

Svenskarna väljer nöjen 
i Europas storstäder

LoNDoN. Nöjen och 
gärna förköpta sådana 
lockar svenskarna i 
Europa.

Fint    Fem

GIRLANG. 
gran i papper. 
Lagerhaus.

DEKOR. 
Christmas 
tree I glas. 
Nordal.

LJUSDEKORATION. Tavla, tillverkad 
av trä. Markslöjd.

Få med barnen när 
du kockar mat
Sätt färska väldoftande kryddor på 
bordet och låt ungarna skörda själva 
när de äter middag. Det är ett av Jo-
hanna Westmans tips för att få barnen 
delaktiga i middagarna.

Johanna vet vad barn inspireras av i köket. 
Hon bedriver matlagningskurser för barn 
mellan 9 och 14 år. Och nyligen kom hon 
ut med boken Grön i köket riktad till barn 
och föräldrar.
– Mitt bästa tips är att låta barnen vara 
delaktiga redan i mataffären och låta dem 
dofta på grönsaker och örter. Kanske till 

och med välja vilka örter de gillar och 
sen utforma middagen efter dem. Får de 
dessutom vara med och laga så ökar oftast 
lusten att testa nya smaker och att äta mer 
grönt.
 Råvarorna kan funka som input till 
samtal om andra länder, kulturer och 
traditioner. 
– En pasta med hemgjord pesto kanske 
blir en diskussion om Italien, hur man äter 
där och varför. 
Speciellt om barnen får vara med och laga.
 Även krukodlade sallater går bra att ställa 
fram på bordet.

grÖNT. Låt barnen plocka sallat direkt från krukan. 
– De mackorna blir garanterat roligare att äta, 
tipsar Johanna Westman.
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– Låt barnen blanda en sallad plockad från 
krukorna direkt på tallriken.
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KUDDE. Forest. 
Tryckt framsida. 
Lagerhaus.

PRESENTPAPPER. skogen. Lagerhaus.

här
frisör

-frisör joachim buchmann-
Södra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde

0500-41 80 98  |  0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

anno
1995
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butikens Öppettider
vardag: 10–18 lördag: 10–13

Hollendergatan 28, 
521 42 Falköping

Nu finns vi även 
på Facebook

189:-MATT & BLANK 24,7X44,7 CM. 
ORD PRIS 367:- NU PR. M2

179:-MATT & BLANK 9,8X29,8 CM.  
ORD PRIS 299:- NU PR. M2

VITA VÄGGPLATTOR

229:-MATT & BLANK 30X60 CM.  
ORD PRIS 400:- NU PR. M2

169:-MATT & BLANK 20X40 CM.  
ORD PRIS 280:- NU PR. M2

KLASSISK KÄNSLA I MODERNA FORMAT

179:-
KAMPANJPRIS

MALMÖ Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 38 10

HELSINGBORG Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 38 60

JÖNKÖPING Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 38 80

UPPSALA Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 38 70

Höganäs KakelCenter

Våra erbjudanden i foldern gäller till 2016-11-29, eller så långt lagret räcker.  
Vi förbehåller oss för pris- och produktionsändringar, tryckfel och utsålda varor. Alla priser är inkl. moms.

BROMMA Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 37 00

DANDERYD Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 37 50

HÄGERSTEN Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 37 30

HISINGS BACKA Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 37 70

MÖLNDAL Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 37 90

SUNDSVALL Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 38 40

GÄVLE Höganäs KakelCenter  Tel 077-447 38 50

www.cchoganas.se

ARVIKA Colorama 0570-19065

ASARUM Karlshamns Plattsättning 0454-88820

AVESTA Colorama CE-CE Avesta 0226-57775

BANDHAGEN Höganäshuset AB 08-55621280

BODEN Beijer Byggmaterial AB 075-2411118

BORÅS Beijer Byggmaterial AB 075-2412683

BRÖSARP Lokalföreningen i Brösarp 0414-73990

BÅSTAD NP Nilsson/XL-Bygg 0431-78900

DEGERBERGA Golvtjänst Nord & Söner 044-350780

ESKILSTUNA Erikstedts Kakel & Byggkeramik AB 016-142022

ESKILSTUNA Färgmästaren i Eskilstuna AB 016-130382

FAGERSTA Fagersta Plattsättning AB 0223-71024

FALKENBERG Kakel & Byggkeramik i Falkenberg 0346-729100

FALKÖPING Trygg Interiör AB 0515-80821

GRÄSTORP Forshalls Bygglager AB 0514-51170

GUSTAVSBERG Värmdö Kakel & Design 08-57033670

GÄLLIVARE Beijer Byggmaterial AB 075-2417500

HAGFORS Colorama 0563-540240

HALMSTAD Halmstad Kakelhus 035-100620

HERRLJUNGA XL Bygg Herrljunga Brädgård 0513-25050

HOFORS AB Karl Hedin Bygghandel 0290-27040

HUDIKSVALL Beijer Byggmaterial AB 075-2412535

HUDIKSVALL Helsinge Golv AB 0650-10023

HÄRNÖSAND MP Golv AB 0611-27985

HÖRBY Hörby Lantmänn 0415-17100

HÖÖR Colorama 0413-24595

KALMAR Beijer Byggmaterial AB 075-2411380

KARLSHAMN Beijer Byggmaterial AB 075-2413657

KARLSKOGA Beijer Byggmaterial AB 075-2413440

KARLSTAD Kakelbutiken 054-578395

KIRUNA Colorama Färghuset 0980-82550

KRISTIANSTAD Bosses Färg, Idé & Design 044-210214

KRISTIANSTAD Colorama HBM Golvexpo 044-109330

LAXÅ Colorama 0584-10686

LEKSAND AB Karl Hedin Bygghandel 0247-796600

LIDKÖPING Jubels Golv AB 0510-60305

LINDESBERG Gustafssons Parkett & Golv AB 0581-15300

LINKÖPING Stensätt AB 013-236670

LINKÖPING Nordsjö Idé & Design 010-4406225

LJUSDAL Oves Golv & Färg AB 0651-711720

LULEÅ Kallax Kakelbod 070-6354908

LUND Lunds Kakelvaruhus 046-2112116

LÅNGSELE Bergs Golv 0620-20014

LÖVÅNGER Färghallen 0913-10403

MARIESTAD Beijer Byggmaterial AB 075-2418430

MORA XL Mora Trä 0250-17930

NACKA Fredells Byggvaruhus 08-7234700

NORRKÖPING KVM Golventreprenad AB 011-130067

NORRKÖPING Norrköpings Badrumsbutik 011-133300

NYBRO Nybro Golv AB 0481-17580

NÄSSJÖ Smålands Plattsättning AB 0380-18025

NÄTTRABY Nättraby Kakelservice AB 0455-308940

OSBY Colorama i Osby 0479-13120

SIMRISHAMN XL Bygg Hans Anders 0414-412100

SKARA  Träff Golv & Färg AB 0511-16900

SKURUP XL Bygg Hans Anders 0411-536500

SKÖVDE Borgunda Bygghandel AB 0500-792900

STRÄNGNÄS AB Karl Hedin Bygghandel 0152-22780

SUNDSVALL Beijer Byggmaterial AB 075-2411673

SÄFFLE Colorama 0533-10988

SÖDERHAMN Golv & Kakelteknik 070-9255691

SÖLVESBORG Colorama Jims Färg 0456-12425

TIDAHOLM Borgunda Bygghandel AB 0502-19880

TINGSRYD Lundens Golv & Bad AB 0477-715090

TOMMARP JHL i Tommarp 0414-28530

TORSBY AB Karl Hedin Bygghandel 0560-12040

TRELLEBORG Färghuset Nordsjö Idé & Design 010-4406300

TROLLHÄTTAN Colorama 0520-411101

UMEÅ Beijer Byggmaterial AB 075-2411196

UPPSALA Beijer Byggmaterial AB 075-2413176

VISBY Snicken Järn AB Södertorg 0498-202850

VÄXJÖ JKS Golv 0470-22980

YSTAD Colorama i Ystad 0411-557400

YSTAD XL Bygg Hans Anders 0411-557500

ÅMÅL Colorama 0532-18880

ÄLVDALEN Erja Mur & Kakel 0251-43075

ÖSTERSUND H Nyströms Kakelaffär AB 063-517760

KAKEL OCH KLINKER I 130 ÅR, OCH VÅR PASSION

CC HÖGANÄS HAR FÖRSETT MARKNADEN MED 

BLIR BARA STARKARE MED TIDEN.

WWW.CCHOGANAS.SE

229:-
KAMPANJPRIS

199:-FREEDOM 33,3X33,3 CM   
ORD PRIS 300:- NU PR. M2

229:-FREEDOM 30X60 CM   
ORD PRIS 365:- NU PR. M2

269:-FREEDOM 10X10 CM   
ORD PRIS 425:- NU PR. M2

189:-MATT & BLANK 24,7X44,7 CM. 
ORD PRIS 367:- NU PR. M2

179:-MATT & BLANK 9,8X29,8 CM.  
ORD PRIS 299:- NU PR. M2

VITA VÄGGPLATTOR

229:-MATT & BLANK 30X60 CM.  
ORD PRIS 400:- NU PR. M2

169:-MATT & BLANK 20X40 CM.  
ORD PRIS 280:- NU PR. M2

KLASSISK KÄNSLA I MODERNA FORMAT

179:-
KAMPANJPRIS
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Vänd dig med förtroende till oss 
när du vill ha hjälp med:
• Takbyte
• Takläggning
• Takrenovering 
• Asbestsanering
Vi har lång erfarenhet och utbildade takläggare. Vi använder endast material 
av hög kvalitet och håller vad vi lovar. En fördel att anlita oss är att du får ett 
totalpris på hela arbetet inkl. ställningar. Välkommen med din förfrågan!

TAK-KAMPANJ!

0768-19 60 61
0768-19 60 62
tjtakofasad@hotmail.se     www.tjtakofasad.se

Boka ditt tak nu
Ring eller mejla för kostnadsfri offert

5 års 
ARBETS- 
GARANTI  
på utfört jobb

Glöm inte 

ROT- 
avdraget!

Boka ditt tak nu
Ring eller meila för kostnadsfri offert

TAK-KAMPANJ! 0511-290 50 
tjtakofasad@hotmail.se     www.tjtakofasad.se

BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA
Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar, 
presenningar och mycket mer!
Välkomna till Cramo i Skövde
Kylarvägen 5, Hasslum
Tfn. 0500-469790

För en bra dag 
på jobbet.

oktober 2016 oktober 2016

EGEN TILLVERKNING
SNABBA LEVERANSER
Vi levererar på bulk, pall och storsäck.

Ring för pris: 0515 - 727 000

BORGUNDA - SKÖVDE - TIDAHOLM - FALKÖPING - LIDKÖPING - MARIESTAD • INFO@BORGUNDA.SE • WWW.BORGUNDA.SE 

Besök vår nya butik på Koppargränd 7 Stallsiken i Skövde!

Funderar Du på att sälja?

Välkommen 
till oss!
Vi förmedlar alla typer av fastigheter 
i större delen av Skaraborg. 

Ring och hör hur vi kan hjälpa Dig! 
Hög kompetens till lägre arvode. 

Kinnekulle Mäklartjänst 
Marianne & Leif Nilsson 0511-340490

Gård & Villa 
behöver 
ytterligare 
en med-
arbetare 
i Skaraborg!

Vidare mot nya mål

GårdVilla&

Vi söker dig som vill jobba med våra kunders 
marknadsföring.
På det sätt som passar bäst för kunden.
   Det ställer stora krav på att du kan lyssna in 
kundens behov.
Och utifrån det hjälpa kunden vidare mot ökad 
försäljning.
   Idag är Gård & Villa en gratisutdelad pappers-
tidning i 53 000 ex och en webbtidning.
Men vi är på gång med mycket mer . . .
   Så vi behöver ytterligare en engagerad 
marknadsföringssäljare.
Som vill jobba mycket.
Och tjäna pengar på sin insats.

Hör av dig till: Uno Hufvudsson på 0708-56 11 99 
eller via mail uno@gardochvilla.se

Välkommen  
till oss!
Att måla och tapetsera 
är ett fantastiskt sätt att 
förnya ett hem!  

Med färg och tapet kan 
vi hjälpa dig att skapa 
ett ännu finare hem.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Hantverkaregatan 3, 542 32 Mariestad  
Tel: 0501-707 90  •  www.sanda.se

Vi hjälper  dig med ROT-avdraget!
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TExT Marie Pallhed

Belysning har en lätt magisk roll i 
att snabbt – genom ljus på och ljus 
av - förändra stämningen i ett rum, 

säger Johan Pehrson på Watt & Veke. 
Denna förändringsbenägenhet gör lampan 
till en högintressant inredningsdetalj som 
det dessutom kan adderas design till.
 Och det görs förstås. I höst bland annat 
utifrån aktuella trender som retro, naturen 
och det hållbara. 
– Mässing tar över efter koppar och man 
kan också skönja att krom och silver är på 
väg tillbaka.
 Marmor är fortfarande aktuellt lik-
som trenden färgat glas på lampor och 
lampfötter. Belysningsnyheterna om- 
famnar också den mer ombonade   
inredningstrend som nu är på g. 
– Vi är på väg bort från det vita och det  
får effekt också på armaturernas design, 

I HÖsT. att 50- och 60-talets design 
i ny tappning är en stor inred-
ningstrend råder det ingen tvekan 
om. också bland belysningsny-
heterna har designen inspirerats 
av formspråket från förr. Enbart 
L-Edison-lampa har funnits med ett 
tag. och nu kommer lampskärmarna 
igen. Här tre nyheter med lampföt-
ter i keramik. Helmer, Harry och stig. 
Watt&Veke.

Höstens lampnyheter tar fasta på din 
lust att uttrycka hemma vem du är. 
Men självklart finns också andra 
influenser med ursprung från 
höstens trender.

I höstens belysning

gLÄNsaNDE. guld är på väg att bli 
det nya koppar. gärna i kombo med 
trenden nästan täckt skärm så att 
L-Edisonlampan anas. sikiri. 
by rydéns.

JUL. Designat med äkthet och 
formspråk som kan gå i arv trendar 
i jul. ofta med hantverkskänsla 
och förstås i naturmaterial. brasse. 
Watt&Veke.

UTTrYCksFULL. Valet av armatur, 
särskilt som solitär, visar vem du är. 
Eller vill vara. Nu är tiden att visa sina 
personlighet. gross. by rydéns.

Bland höstens lampnyheter är de 
nordiska influenserna klart närva-
rande. Men också mer personliga 
inslag tar plats i ljussättande 
inredning.

• Design: 
Vibbar från 50-/60-talet, art Deco, ombonat, 
hantverk och munblåst, enbart L-Edison-
lampor utan skärm men också delvis dolda, 
detaljer som adderar och är udda.

• Material:
Mässing och andra metaller, marmor, keramik, 
glas.

• Färger:
blått, guld, svart. kromfärgat och silver är på 
gång. koppar syns allt mindre.

• På julbelysning: 
Mässing, svart, mustigare färgtoner istället för 
de klara. 

• I inredning:
Installationer med flera lampor. T ex en tak-
lampa som hängs i taket tillsammans med två 
fönsterlampor. Eller flera taklampor på samma 
ställe i olika höjder.  

HÖsTFÄrg. blått som 
allroundnyans har 
synts ett tag i inred-
ningstrenderna. Nu 
slår trenden igenom 
också på armaturer. 
Winner och Fold. 
by rydéns.

Uttryck din 
personlighet 
genom att välja 
rätt lampa

Syna Led-lampan i butiken 
Det finns snyggt ledljus.
Och det finns riktigt ruggigt.
Det finns snygga lampor.
Och sådana som är fula när de lyser.
Det finns hög kvalitet.
Och låg.

säger Annelie Rydén Wik på By Rydéns. 
Trendfärgen blått kom för något år sen 
och den syns nu alltmer i all inredning. 

sMYCkEN. Designade detaljer som överraskar och 
tillför ägaren något ligger i tiden. som ett etui i 
lampfoten eller en örnklo. Örn. Watt&Veke.
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VINTERKONFERENS

I paketet ingår:
Ankomst till lunchbuffén

Eftermiddagskaffe med kakbuffé
Trerättersmiddag inkl. bordsvatten och kaffe

Frukostbuffé
Förmiddagskaffe med kakbuffé

Lunchbuffé

Entré till spa med varmvattenbassäng, jacuzzi, utomhuskällor, bastu och gym.
Lån av badrock och tofflor under vistelsen.
Konferenslokal med konferensutrustning

Pris per person i dubbelrum: 1.650 kr exkl. moms
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KONFERENS på Kurorten Mösseberg

0500—48 02 00
Vasagatan 46, 541 31 Skövde

info@forsbergshuset.se

Med fina vyer endast ett stenkast från strand och båtplats ligger detta sommarhus 
med stor tomt där vägen slutar samt uthus. Nybyggt glasat uterum med mycket 
sjökontakt.

Välkommen även  Du att 
sälja ditt hus med oss. Vårt 
unika köparregister och  vår 
marknadsföring på riksplanet 
garanterar dig bästa pris för din 
fastighet.

Ring oss för en kostnadsfri 
säljkonsultation.

På en skyddad hörntomt i lugnt område ligger denna gedigna tegelvilla med 
generösa sällskapsutrymmen för dig som uppskattar ytor. Möjlighet till flera sovrum 
alt kontor hemma.

Tibro
Vid 

Viken

Med bästa läge på hörntomt ligger denna arkitektritade souterrainvilla med rymd och 
ljus. Generösa sällskapsutrymmen och 4 rymliga sovrum. Fristående varmgarage 
för 2 bilar.

SköVde

ryd

forsbergshuset.se

189x130.indd   3 2016-10-12   10:40



10

GårdVilla&

www.gardochvilla.se 11

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

Välkomna till oss!

Köp komplett pool och få värmepump på köpet.  
Värde upp till 66 740:- beroende på poolval. 
Gäller till 24 maj. Se hela  
kampanjen på folkpool.se

Topptestad 
på TÜV

Spabad  
hemma?

Skogvaktarevägen 13, Lidköping, Tel 0510-590 440, Tis-Tor 11-18, Fre 11-15
www.folkpoollidkoping.se

Spabad 
från 34 990:-

Välkommen
till butik

Lidköping!
 

 

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! 
Vi har alla hantverkare du behöver!

Erikssons Snickeri & inredning 
Skövdevägen 44, Skultorp 
tel. 0500 - 41 50 00    mob. 0705-62 56 40  
www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

Maria Andersson
Kontorschef/ Fastighetsmäklare
0725-21 52 00
maria.andersson@maklarhuset.se

Malin Bengtsson
Fastighetsmäklare
0705-91 77 10
malin.bengtsson@maklarhuset.se

Julia Svensson 
Fastighetsmäklare
0725-01 50 52
julia.svensson@maklarhuset.se

Vi sträVar inte 
efter att bli störst, 

utan bäst!

Storgatan 26, 541 30 SKÖVDE
Tel 0500-41 77 10
www.maklarhuset.se
skovde@maklarhuset.se

Agnetha Källvik 
Mäklarassistent/Kontorsansvarig
0500-41 77 10
agnetha.kallvik@maklarhuset.se

oktober 2016 oktober 2016

Skövdevägen 14, Töreboda
Tel. 0506-128 11

www.hermia.se

Öppettider: 
måndag-torsdag 10-18
fredag 10-16.30
lördag 10-13

Dags att tända lamporna igen!

Välkommen 

in och upptäck 

höstens 

och julens 

nyheter. 

MASKIN AB Fredsgatan 1
521 41 Falköping
Tel: 0515 - 77 78 00  
E-post: gj@gjmaskin.se
www.gjmaskin.se

Passa På  
innan Vintern  

slår till!

SnöSlunga  
St 121E

6.900:-
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga St 224

12.600:-  
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga 
St 324P

24.500:-  
rek. ca . pris inkl. moms

Starka SnöSlungor
för Små och Stora ytor

hörsel-
skydd med 

Fm-radio ingår 
Vid köP aV 

snöslunga
Värde 900:- 

Höstens 
nyheter 
från

nu i butiken!

Bredaste sortimentet av RICE i Skaraborg!

Mariestadsv. 29, Tibro
Tel.0504-100 12

Följ oss på 
Facebook
och Instagram
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TExT oCH FoTo Ulf C Nilsson

Att sälja en travanläggning är inte 
gjort i en handvändning. Inte i 
Skaraborg om man vill ha vettigt 

betalt. Paret Korduners gård låg ute länge 
till försäljning innan det äntligen blev 
napp - och då brann det i knutarna.
– För den nye ägaren ville ha tillträde 
inom tre veckor. Det slumpade sig så att 
vi på Hemnet i samma veva hade sett ett 
hus i Källby som verkade intressant, So-
fiestrand. Men när vi kollade igen var det 
redan borta, berättar Göran.
 Som tur var mindes han vilken mäklaren 
var och tog kontakt. Det visade sig att 
säljaren var missnöjd med de skambud 
som kommit in och tagit tillbaka huset för 
att renovera upp det själv.
– Men när vi gick in och erbjöd oss betala 
begärt pris blev det affär - trots att vi kräv-
de att få flytta in efter tre veckor, berättar 
Helena.
 Det blev en snabb flytt till Sofiestrand 
som har fri utsikt över solnedgångar över 
Vänern och spatiösa utrymmen. Bara 
vardagsrummet är på runt 100 kvadrat-
meter. Gott om plats för en familj med två 
barn…
– Men skicket gav förstås mycket övrigt att 

Sliten 60-talskåk blev drömhus
I många år drev Göran och Helena 
Korduner hästgården Myrhem mellan 
Lidköping och Skara. Men när barnen 
kom och började växa till sig var det 
dags att hitta något nytt. Valet föll 
på en dryga 500 kvm stor 60-talsvilla 
som sett sina bästa dagar. Eller - som 
nu har sina bästa dagar. Renoveringen 
har nämligen varit total.

arkITEkTrITaT. Huset i källby är i välbevarad typisk 60-talsstil i vitt tegel. Fronten är vänd ut mot Vänern. 
och här bor familjen korduner.

VÄLTrÄNaT.  Intill 
spa-avdelningen finns 
ett välutrustat gym som 
används flitigt av alla 
familjemedlemmarna.

LIVLIgT. På båda våningarna står rejäla kikare redo 
för snabba insatser. Fågelskådning är en hobby 
som ger utdelning här, för fågellivet är rikt vid 
Vänerns strand.

MoDErNT. När det kom till badrumsrenoveringen 
sparades inte på någonting. Förutom ny inredning 
togs även nya fönster upp. Tidigare fanns bara små 
ljusinsläpp uppe vid taket.

rYMLIgT. I köket har den 
gamla utrustningen bytts 
ut mot modern. redan 
från början var köket 
härligt stort.

Villa Sofiestrand 
Villa Sofiestrand i Källby byggdes på 60-talet - 
ursprungligen i ett plan med platt tak. 
1989 byggdes den om och fick en våning till. 
För tio år sedan köptes den av familjen 
Korduner och har sedan dess fått en rejäl 
ansiktslyftning. Största investeringen är det 
påkostade badrum som Göran och Helena 
gav sig själva i 60- respektive 50-årspresent. 
De bor i huset tillsammans med barnen 
Alexander och Linnéa samt katterna Kasper 
och Pimpim.
Göran kommer ursprungligen från Stockholm 
och Helena från Lidköping. Tillsammans 
äger och driver de Skara Hästsport & Zoo i 
Julahuset.

FÖr FIka. Favoritplatsen är den kringbyggda innergården. Här kommer vinden inte åt och lugnet råder.

önska. Fem gigantiska tallar och en enorm 
tuija-häck stängde ute nästan allt dagsljus, 
inne hängde vreden till radiatorerna och 
det var mörkt och murrigt. Mossan hade 
tagit över uteplatsen och den jättelika olje-
pannan hade alla spjäll vidöppna, golven 
hade nålfiltsmattor som sett sina bästa 
dagar, mörknade furupanter överallt och 
allmänt förfall.
Men, det var inflyttningsbart.
– Och vi såg igenom sunket. Huset är 
arkitektritat och stommen är påkostad och 
rejäl. Att återskapa detta idag skulle kosta 
hur mycket som helst, berättar Helena.
 Utifrån den stommen har de nu skapat 
sitt drömboende. Det mest påfrestande 
var att byta ut alla rör i radiatorsystemet 

HÖgT I Tak. Den gamla inomhuspoolen är igen-
fylld och har ersatts med en bubbelpool på golvet 
”så vi kan plocka ut den om vi tröttnar”. Taket har 
höjts rejält för att skapa en luftigare miljö.

eftersom det innebar att golven fick brytas 
upp. Men utöver det så har det bara varit 
rullande renovering rum för rum under 
tio år. Plus att tallarna och tuijan fick stry-
ka på foten - ”tallarna gav grannen ved för 
fem eller sex år framåt”.
– Den största investeringen var badrum-
met. Där sparade vi inte på något!
 Resultatet blev något som lika gärna skul-
le kunna vara en exklusiv spa-anläggning. 
Den gamla inomhuspoolen är borta och 
nu ersatt av en stor bubbelpool intill en 
öppningsbar vägg.
– Ungarna gillar att kunna springa ut och 
rulla sig i snön och så hoppa in i poolen 
igen. Genom att den står inne blir bubb-
lorna inte så kalla. Sedan har vi ju bastun 
intill.
 Själva badrummet är också påkostat till 
professionell spa-nivå. Fönster går nu från 
golv till tak.
– Innan var det bara ”skottgluggar” här, så 
hela den här delen kändes som en bunker, 
speciellt som det dessutom var lågt till tak 
i poolrummet, säger Göran.
Storleken på huset gör också att det finns 
plats för både frid och stoj samtidigt utan 
att det krockar.
 Boytan skulle utan större problem kunna 
utökas ytterligare eftersom den stora vin-
den ännu är oinredd.
– Men vi har redan mer plats än vi egent-
ligen behövde. Nu tar vi det lugnt med 
renoveringarna ett tag och njuter av det 
vi åstadkommit hittills, säger Göran och 
Helena.

”Vi såg potentialen”
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RamiRent äR 
din lokala 
maskinut-

hyRaRe

Bäckaskogsvägen 17,  541 34 skövde
tel: 0500-44 63 80  Fax: 0500-41 12 74

www.RamiRent.se

Öppettider: 
Måndag-fredag 
06:45-16:00

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

För mer info:
0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

Sventorp Rävstorp 5, Skövde 
Telefon 0500-42 50 40 
Hemsida bengtshusvagn.se

KNAUS SÜDWIND
 SCANDINAVIAN SELECTION

Förläng säsongen...

Allt detta och mycket mer ingår: 
Panorama Sky roof inkl. 4 spotlights, CD/MP3 inkl. 
högtalare och antenn, Alde golvvärme, Mikro över kyl, 
Alde värmesystem, 190 l kyl, Invändigt avloppssystem. 
Pris från: 349.500.- Finns i 5 planlösningar.

Just nu har vi nedsatta priser på campingmöbler och mycket mer!

Vinteranpassad!

Borrebodagatan 35, 545 31 Töreboda
Telefon: 0506–715 95  |  Fax: 0506–101 09

Mail: info@br-anderssons-mobler.se

20%
rabatt

på valfri säng, huvudgavel, 
bäddmadrass, lakan och 

bäddmadrasskydd

Erbjudandet gäller samtliga storlekar 
och färger i serierna Exclusive, Royal, 

Birka, Sirius och Valhall.

SPara
5.200:–

Sirius Continental 180x200 cm inkl. 
Supersoft Kuvert bäddmadrass

20.790:– Ord. pris 25.990:–

Fönster-
Kampanj

måttanpassade pVC-fönster

25%
raBatt

Gäller på 
beställningar 
t.o.m. 
31/12 2016

Utnyttja ROT-avdraget!
Köp det monterat på plats.

Kostnadsfri offert.

Stockvägen 4 LIDKÖPING • 0510-54 51 30   

www.vanerfasader.se

måndag-torsdag 7.30-16
fredag 7.30-13
lunchstängt 13-13.30

I den gamla mjölkladugården på Bro Gård i Istrum, mitt i vackra Vallebyggden, hittar Ni oss!
Hos oss på Smakfullt kan Ni handla vårt egenproducerade nötkött över disk. 
Alltid färskt och alltid hängmörat. I vår butik finner Ni kläder, inredning, trädgårdsartiklar,
delikatesser samt lokalproducerade grönsaker i mån av tillgång och årstid. 
Våra öppettider: Onsdag-Fredag: 13-18, Lördag: 11-14
Välkomna till oss på Smakfullt! 

Egenproducerat kött Delikatesser Damkläder från utvalda märken Inredning m.m. för hemmet

Bro, 532 96 SKARA (Mellan Eggby och Istrum)
Telefon: 070-379 51 63 (Under butikens öppettider)

Mail:evalottesmakfullt@gmail.com
www.smakfulltbutiken.se

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

INRED MED NY UTSIKT
Just nu får du 15 % rabatt på hela Elissis inomhussortiment! Med lamell-, plissé- och 
rullgardiner i en rad kulörer, texturer och varianter, och med måttanpassning helt utifrån ditt 
hem, har du alla möjligheter att få en snyggare utsikt i höst. Produkterna tillverkas i Sverige. 
Erbjudandet gäller t o m 30/11 2016 och är exkl montering.

15 %

Håstaholmen 1, 824 50 Hudiksvall, tel 0650-104 54

Öppettider
Måndag–torsdag 12–17, Fredag 9–12
Vi gör hembesök för måttagning och konsultation.
Välkommen!

16-0960 Annons Hudiksvall.indd   1 2016-10-11   16:35

Succén 

fortsätter

på våra sol-

skydd
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Skapa fint hemma av 
höstens vissna elegans

Inredningen hos familjen Nilsson är 
aningen industriellt rå. Fast mjuk på 
samma gång, färgstark och med 

textilier som talar. Och precis där i 
kontrasten händer det.
– Jag tänker alltid motsatser när det gäller 
inredning och skapande, säger Maria Nils-
son blomsterdekoratör och inredare. Det 
blir en så skön känsla att blanda en sliten 
betongyta med guld eller fina tavlor. Det 
som inte är så perfekt känns riktigt bra.
Och rejält ska det vara tycker Maria. Vare 
sig det handlar om inredning eller växter.
– Växter är inredning. De tillför liv till ett 
rum och gör folk glada.
Marias egen gröna favoritkrukväxt in-
omhus är den silverbladsfärgade Mount 
Everest Scenecio.
– Satsa på några rejält stora växter som tål 
att torka ut en aning. Du sätter du stilen i 
rummet direkt och fixar samtidigt att skö-
ta dem. Monstera, Aloevera eller Kaktusar 
exempelvis. 
Säsongsfixet gör du sen med det som finns 
hemma. Ute eller inne. Kanske adderat 
med något köpt.
– Chili, pumpor, lök – det som går att äta 
är superfint i installationer. Tänk rejält 
också här. Och kontraster i material, fär-
ger, former och uttryck.
Du väljer själv hur avancerad du vill bli. 
– Ett stort monsterablad i en glasvas, en 
ensam ros med bara kronbladen synli-
ga, kottar, mossa, bär lite snyggt utlagda 
på en bricka eller fat. Och kanske några 
halvvissna växter från trädgården. Mer 
avancerat behöver det inte vara.
Men stämning skapar det. Samtidigt som 
du får utlopp för din skaparglädje.
– Man mår så bra av att gå in i den 
kreativa kraften. Att få släppa allt annat 
en stund. Och resultatet blir ett mysigare 
hem. 

Maria Nilsson tycker inte att hösten är 
särskilt trist. Tvärtom. Nu är tiden för 
härlig färgexplosion. Nyfiket beger 
hon sig ut för att kreativt ta hand om 
alla spännande material. Och skapa 
kontraster.

TExT Marie Pallhed  FoTo Maria Eberfors

VÄLkoMMEN UT oCksÅ. Maria har höststylat trädgårdsbordet med fruktfat, ljung, gräs och alunrot. 
Lampskärmsstommen är mossklädd för att ge rumseffekt.

•  gör installationer. blir livfullt och går att förändra. 
• Tänk kontraster. När det gäller i material, färger, former och uttryck. 
•  Våga vara asymmetrisk. Det icke-perfekta blir rätt.
•  Utgå från något rejält. som en bräda.
•  Håll det enkelt. Låt mellanrummen få utrymme. 
•  använd trädgårdsväxter. rönnbär, nypon, kärleksört, grenar, vildvin, gräs, kastanjer.
•  använd skogen. Mossa, kottar, grenar, gräs.
•  använd det ätbara. Äpplen, chili, pumpor, tomater, lök, potatis, majskolvar, rotfrukter.
•  använd det köpta. Det lilla extra. Ett vackert blad, någon nejlika, en ros. 
•  bra-ha-material: oasis, en bra kransstomme, sekatör, ståltråd, ett guldfat, en glasvas.
•  Duka upp utomhus. gör en välkomnande installation på trädgårdsbordet.
•  byt plats på växterna. Från ett fönster till ett annat. ger inredningseffekt direkt.
•  Låt hela snittblomman synas. blommans stjälk är lika vacker som kronbladen.

Så här inreder du med växter

I PUMPaN. gräv ur och 
sätt i en oasis. blanda 
snittblommor och 
vildvuxet.

rEJÄLT. – Jag inreder med stora tag. rejäla glasva-
ser med ett stort blad i. Få grönväxter men sådana 
med storlek. och gärna levande ljus, säger Maria.

ENkELT. Färdig krans-
stomme underlättar. 
Häng upp eller lägg på 
bord ute.

Namn: Maria Nilsson.
Jobb: blomsterdekoratör och inre-
dare på Floristverkstan.nu.
Brinner för: Lite modigare inred-
ning. Måla om bordet istället för att 
byta duk.
Köper gärna: second hand att 
förändra.
Inredningsknep: Växter och installa-
tioner.
Följer: Årstiderna och några inred-
ningsbloggar.
Stil hemma: rå lite industriell med 
mycket inslag av färg. kontraster 
och inte perfekt.

På besök hos experten

”Höst är 
mustig mat, 
levande ljus 
och folk som 
kravlöst ses 
en stund” 

HÖsTsNYggT. På marmorbrädan har Maria 
arrangerat växter och grönsaker. – att utgå från en 
färgskala förenklar. som rött och gult. Från mörkt 
till ljus.

bra kÄNsLa. – Fixa 
helgfint hemma.

VÄLkoMMEN HEM. Finaste höstinstallationen möter 
upp innanför dörren i familjen Nilsson hem. – Ljus 
och höstfärger ger en så mysig känsla, säger Maria.
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Busbil på gång hos extremrenovera ren Christer

Hittills har en rad Cadillacs i spannet 
mellan 1959 och 1970 plockats 
ned i smådelar, totalrenoverats och 

återuppstått, varav fem i mint condition i 
yppersta klassen, under Christer Malms 
händer. Men inte den här gången.
– Det känns befriande efter alla original-
renoveringar att göra något sådant här, 
säger han.
Och "det här" är en äkta busbil - en 
racing-Cadillac hopplockad av delar han 

Bilentusiasterna kan nu förbereda sig 
på en rejäl överraskning från Christer 
Malm i Axvall. Han är ju känd som 
en extremrenoverare där precis allt 
ska vara perfekt originalskick - som 
när bilen på 60-talet lämnade mon-
teringsbandet i Detroit. Men hans 
senaste Cadillac-projekt är allt 
annat än det.

TExT oCH FoTo Ulf C Nilsson

VarDagsbIL. Till bruksbil har Christer Malm nu skaffat sig en 500-håstars Cadillac Eldorado 1970 i exakt den färg han ville ha.– Jag var länge tveksam till den här 
modellen eftersom den är framhjulsdriven, berättar han.

raCErsTYLaD. Instrumenteringen har Christer gjort lite mer racebetonad. klockan är ersatt med en var-
vräknare och mekaniska oljetryck-och temperaturmätare passade precis där radion suttit.

sIDosPÅr. Inte riktigt Christer Malms vanliga stuk 
på sina renoveringsobjekt den här gången . . . .
– Men med nya fönster och nya gummilister kom-
mer den att bli riktigt trevlig att köra, lovar han.

HUVUDbrY. kännarna 
lär klia sig i huvudet. 
bakrampen är ju från 
1960 års modell och 
dessutom modifierad. 
Men bilen är ju en 61:a.bUsbILEN. – Nästan klar! Den här bus-varianten av 

Cadillac är inte precis Christers vanliga stil. att få 
leka loss kändes befriande intygar han.

PÅ TUr. Det handlar inte längre bara om Cadillac i 
Christers verkstad. Här står en Pontiac på tur för att 
få ny tygsufflett.

MoTor. kraftkällan är 
originalmotorn, en 390 
som dock fått vassare 
kamaxlar och Tripower-
förgasare. – Men ventil-
huskåporna från en 429:a 
kommer nog att förbrylla 
en del!

haft liggande.
– Grunden är en Cadillac Series 62 från 
1961. Den har stått många år under ett 
träd i Pennsylvania. Modellen var på sin 
tid instegsmodellen till Cadillac med 

orIgINaL. De gamla originalregplåtarna från Usa som Christer tagit hem hamnar på verkstadsväggen. Här 
ses en del av dem. Vissa av bilarna blev som nya, andra har bara varit donatorer av delar.

knappt några options alls. Rutorna är 
handvevade och sätet ställdes in manuellt. 
Enda tilläggen på den här bilen var grön-
tonade rutor och värmeelement, berättar 
han.
 I det här projektet har han slängt ut allt 
vad original heter. Botten var upprostad 
och har ersatts med en friskare från en 
annan skrotad Cadillac. Fejkade luftgälar 
är monterade på skärmarna, bakljusram-
pen är från 1960 års modell och ett scoop 
pyntar motorhuven.
– De här L88-scoopen var väldigt popu-
lära på 70-talet, men det visade sig att de 
knappt finns att få tag på längre. Till slut 
lyckades jag hitta ett i England, berättar 
Christer Malm.
 Annars har han haft stor nytta av sitt lager 
av delar han sparat från de donatorbilar 
han plockat bitar från genom åren. Eller 
från sitt lager av "nya" reservdelar - allt-
så allt oanvända reservdelar som finns 
samlade på hans hyllor i originalaskarna 
från 60-talet.
– Genom åren har jag samlat på mig en 
hel del, bland annat som service åt mina 
kunder, berättar han.

 Inredningen blir en blandning av säten 
från 1967 års modell och paneler som 
han haft liggande, nu alla enhetligt 
svartfärgade. Där radion suttit finns nu 
oljetrycksmätare, tempmätare och andra 
instrument från ett 60-talskit inplockade.
– Och där klockan satt finns nu en var-
vräknare.
 Motorn är dock orginalspisen, en 390 ku-
biktums maskin som fått vassare kam och 
Tripower-förgasare från 1960. Allt försett 
med dubbelsidigt tvåtums avgassystem för 
det rätta mullret.
Inte speciellt mycket original alltså, och 
den trötta och solsvedda lacken med lite 
rostskyddsfärg här och där ska förbli som 
den är.
– Ja, den ser för djävlig ut. Men jag sätter 
i ny bakruta och nya sidorutor. Alla gum-
milister är också bytta, så trots sitt halvtas-
kiga yttre kommer den att bli en trevlig bil 
att sitta i och köra, lovar Christer.
 I grunden handlar det om återvinning på 
sin högsta nivå. I det här fallet hade han 
egentligen tänkt skrota bilen.
 – Sedan tänkte jag att jag kanske skulle 
göra i ordning och sälja den trots allt. 
Och så kom tanken att varför inte… Det 
skulle ju bli billigt att göra en busbil för jag 
hade ju redan så mycket överblivna delar 
liggande.
 Så blev det. Många kommer att bli 
överraskade - eller kanske rentav chock-
ade - när den presenteras på Powermeet i 
Vara den 29 oktober. Det här är ju mil från 
Christer Malms kända stil!
 För att få lite perspektiv så är Christer 
normalt sett minutiös i sina renoveringar. 
Genom åren har det blivit ett 20-tal priser 
för Best in show och liknande för hans 
återskapade klenoder.
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Jämnare inomhusklimat som minskar 
dina uppvärmningskostnader
■  Energibesparing
■  Enkel installation
■  Få exakt önskad 
    inomhustemperatur

Styr din rumstemperatur och spara energi. 
Ett paket innehåller, en trådlös rumsregulator 
och fyra trådlösa ställdon, som även kan utökas. 
Ställdonet ersätter befintlig termostat på vattenburna element.

ENERGIBESPARING
Villor 10-30 %

 

 

 

 

 

 

 

Lorentzons Styr AB
Kaplansgatan 26, 541 34 Skövde
Tel: 0500-49 55 80
Epost: info@lorentzonsstyr.se
www.lorentzonsstyr.se

Synco 
Livingpaket 
3499:- inkl. moms.

Med montagehjälp 
+ 1999:-inkl. moms.

Lidköpingsvägen

RV 44

Allt för privatpersoner och företag!

Göransons Maskin AB  •  Fabriksgatan 1 Götene  •  Tel 0511-515 15  •  www.goranson.com 

Hitta 
hit!

Välkommen att göra
“kanonklipp”

Öppetider Verkstad Mån-Fre: 07.00-16.00
Öppetider Butiken Mån-Fre: 07.00-17.00

Lövblås
2-takt 1,2 Hk

ord. pris 2.097:-

Nu 1.678:-

Snö-
slunga, hjul 

6,5 Hk
ord. pris 9.363:-

Nu 5.900:-
Arbetskläder 

och Varselkläder

20% 
på ordinarie 

prisTudor Batterier 

30% 
på ordinarie 

priser

Spolar-
vätska 4L

Färdigblandad

38:-

Kontakt: 0512-130 30
Email: info@kattinggrind.se

Mer info: www.kattinggrind.se

Succén 

fortsätter på 

våra kätting-

grindar

Däck l Reparationer l Tillbehör
Leif Björk

PDF om det krånglar

Vinterrusta din bil!
Boka tid för däckbyte. 

Vi utför service och underhåll
Verkstadsgatan 8,
Falköping
0515-801 85
Måndag-fredag
07.00–16.30
Lunchstängt
12.30–13.30

Bosses däck_160930_Layout 1  2016-09-23  14:36  Sida 1
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SERVICEVÄGEN 5 (INTILL RYDSRONDELLEN)
MÅ–TO 8 –17, FR (SAMT LÖRDAGAR UNDER SÄSONG) 8 –16

Boka på www.skovdebilringar.se
kundservice@skovdebilringar.se

eller 0500-414 414 

Fullserviceverkstad

Dags 
att se över 

vinterdäcken!
ÖPPET 

måndag-fredag 7-18 
(lördag-söndag stängt)

Johan Günthner

Vi förstärker med två erfarna servicerådgivare  – Remy Hirschberg och Kåre Olsson, som tillsammans 

Kåre Olsson

Johan Günthner

Kåre Olsson Remy Hirschberg

GOD Jul! 
Känns lite tidigt kanske?

Ånej - dags att börja planera.

Börja med att kolla julbords- 

och julmarknadsannonserna 

på nästa uppslag. 



Christmas at
O’Learys

JULBORD I SKÖVDE
Premiär: Fredag 18 november, därefter varje fredag och lördag 

till 17 december. Önskar du annan dag eller tid kontakta oss.

Hos oss i Skövde kan du även kombinera vårt utsökta julbord med
BOWLING – FÖRE eller EFTER maten. 

Första sittning: 17-19:30 • Andra sittning: 20-22 • 375 kr/person, 
ungdom 10kr/år upp till 12 år. • 495 kr/person inkl 1½ tim bowling, 

min. 4 per/bana (klot-/skohyra ingår).

Vårt julbord får dig att känna dig som hemma på julafton  
med alla de traditionella rätterna MEN även med helt  

nya rätter och smakupplevelser från Boston USA!

SKÖVDE
Tel: 0500-48 16 00 • Egnells väg 1 • ARENA SKÖVDE

www.olearys.se/skovde

FALKÖPING
Tel: 0515-64 40 00 • S:t Olofsgatan 26

www.olearys.se/falkoping

JULMYS I FALKÖPING
Restaurangen är julpyntad och vi bjuder på glögg med 

pepparkakor till alla restauranggäster 1-23 dec.

QUIZET – Sista onsdagen varje månad
Aktuell frågesport där vinnande bord får notan på maten ”struken”.

CLUB 30 – första fredagan varje månad
En kul kväll för alla oss över 30 år – Fri enté – Rätt musik.

TRAVKLUBBEN – första lördagen varje månad
Vi träffas 14-19 på nedre plan. Andelssystem mm.
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Catering & delikatessbutiken 
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com 
Enkelt att ringa: 0511-596 51

Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.com

Catering & delikatessbutiken
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com
Enkelt att ringa: 0511-596 51 

Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.com

Nu är det dags att planera julbord m m. Hos Köttex 
finner Ni alltid flera mycket goda och prisvärda alternativ.
Gör ett besök i butiken och ta tillfället att köpa en annor-
lunda julklapp. Vi har stor sortering av presentartiklar t. ex. 
fina olivoljor, marmelader, konfekter m m.

Jul 
& Nyårsmenyer

Tiden går fort

Julkrog
show

Knistads

Boka årets julshow med 
Thomas G:son i spetsen

Showtime 19.00 (Showbaren öppnar 18.00) 
Julinspirerad 3-rätters middag.

November - 23, 24, 25, 26 & 30:e 
December - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 & 17:e 

Boka idag på www.knistad.se  
alt. 0500- 49 90 00

A
N N O  1 3 0 0
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Vi älskar traditionell 
julmat, men serverar 
den gärna på ett 
otraditionellt sätt.
Vårt klassiska julbord á la Karstorp där vi 
förvandlar många av de traditionella jul-
rätterna till   läckra tapas, dukar vi upp kvälls-
tid den 1, 2, 3, 8, 9 och 10 december 2016.
För 525 kr/ person får ni ett tapasjulbord 
som är lite mer smakfullt och dessutom 
vackert för ögat.

Pris per person på lördagar, 
3 och 10 december, är 400 kr.

 

Vi älskar traditionell julmat, men serverar 
den gärna på ett otraditionellt sätt. 

Vårt klassiska julbord á la Karstorp där vi förvandlar många av de traditionella julrätterna till           
läckra tapas, dukar vi upp kvällstid den 1, 2, 3, 8, 9 och 10 december 2016.                                                
För 525 kr/person får ni ett tapasjulbord som är lite mer smakfullt och dessutom vackert för ögat.     
Pris per person på lördagar, 3 och 10 december, är 400 kr.  
 

Välkommen till Karstorps Säteri och få en försmak av julen i en fantastisk miljö! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karstorps Säteri hittar du precis i utkanten av Skövde, strax intill Karstorpssjön. Läget är perfekt om ni är många                
från  olika håll i Västsverige som ska samlas för t ex en konferens, ett bröllop eller andra festligheter.                                    
Med bra kommunikationer ligger Skövde perfekt placerat mellan Stockholm och Göteborg. 
 

    
 

Karstorps Säteri  Kristallvägen 1   541 42 Skövde  Telefon 0500-47 28 00  www.karstorp.se 

 
 

Karstorps Säteri hittar du precis i utkanten av Skövde, strax intill Karstorpssjön. 
Läget är perfekt om ni är många från olika håll i Västsverige som ska samlas för t. ex. en 
konferens, ett bröllop eller andra festligheter Med bra kommunikationer ligger Skövde perfekt 
placerat mellan Stockholm och Göteborg.

Välkommen till 
Karstorps Säteri och få en 

försmak av julen i en 
fantastisk miljö!

    
 

Karstorps Säteri  Kristallvägen 1   541 42 Skövde  Telefon 0500-47 28 00  www.karstorp.se Karstorps Säteri Kristallvägen 1 541 42 Skövde 
Telefon 0500-47 28 00

www.karstorp.se

Den årliga julmarknaden på 
Falbygdens Osteria har öppnat.
Välkommen till oss och hitta ditt 
nya julpynt och godsaker till 
myskvällarna i december.
Vår butik och restaurang har 
öppet alla veckans dagar.  

Varmt Välkommen!

B U T I K • R E S T A U R A N G • P R E S E N T S H O P

Vår Julmarknad pågår
ända fram till dan före doppareda’n

GOD JUL

www.falbygdensosteria.se
Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

söndagar 

299:-
fredagar 

499:-
 Familjejulbord! Julbord och show! 



från 38.900:-

Svensktillverkade SPA 
från

69.900:-
Saltö spabad

Svensktillverkat.

från 

NU 16.980:-
Ord. pris 24.880:-

SVENSKTILLVERKAT!

VI LEVERERAR KVALITET!
Höstnyheter från välkända varumärken på plats i butiken!

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

KAMPANJPRISER PÅ KÖK OCH VITVAROR!

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE

20%
på Sentenskök INREDNINGSHUSET

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

            61-11 DNÖS ,61-01 DRÖL ,91-01 DERF-DNÅM

  ES.SRENXIR.WWW  06 031-4050

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

MÅ-FR 10-18, LÖ 10-16, SÖ 11-16

Jetson fåtölj

16.550:-

Pampa fåtölj  
”Fladdermusen” 

9.500:-

Fokus fåtölj & pall

18.600:-
Ord. pris 22.980:-

Tideberg 
limited 
edition

7-zonad pocketfjädrad 
kontinentalsäng med tjock latex 
bäddmadrass i snyggt möbeltyg

8.990:- Köp till djuphäftad  
gavel för

1.990:-

Upp till

50%
rabatt på soffor 

och fåtöljer
från


