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S
nön är borta – igen. Ljuset stan-
nar lite längre och solen skapar 
fina skuggsiluetter av träden runt 
mitt hus. I fönstret står en chili-
planta sen förra året. Helt plöts-

ligt började den att blomma, i december! 
Idag klippte jag ner den och gav den lite 
näring så nu får vi se hur det går med det. 
Med våren vaknar mitt habegär för blom-
mor. Fick en katalog från min pionklubb 
och vips hade jag bokat tre underbara 
pioner som levereras till HÖSTEN. Denna 
gång valde jag White Innocence, Green 
Halo och Roy Pehrson´s Best Yellow - så 
fina. Älskar pioner!  
Men fröer finns ju fullt i butikerna redo att 
ta sig an. I år SKA jag sätta fröer tidigare. 
Det blir grönkål, rödkål, ruccola, fänkål 
och vackra morötter. Och polkabetor plus 
fyra sorters potatis - minst. Tomatplantorna 
köper jag av grannen men det dröjer ju 
såklart. Men trots att grönsaker också är 

trevliga, så har jag under mina första 25 år 
i min trädgård inte prioriterat dem precis.
I höstas gjorde jag en ny rabatt, hämtade 
sten i Timmersdala hos någon som hade 
ledsnat på dem, köpte 1 m² torv i Hjo och 
gjorde en härlig plats för 6 m² surjords-
växter. Rhododendron, azaleor, lönnar, 
blåsippor planterades raskt, men det finns 
alltid plats för något mer. I vår ska den få 
en bakre fond av armeringsnät i en ram.
Där ska en vårblommande klematis klättra 
liksom en vit ros i det soliga läget i syd-
väst. 
Sen förstås öppnar ju alla växtmarknader 
igen och besök hos mina vänner i Träd-
gårdsamatörerna. Det blir ju alltid något 
nytt inköp så då får jag väl bygga en ny 
rabatt – igen! Omflyttning av landmassor 
sker ständigt i en blomälskandes trädgård 
– kärleken består men föremålen växlar. 
Min trädgård är en ”lisa för själen”, un-
derbart att en skön kväll gå en sväng, följa 

knopp till blom, ta ett kort, dofta, känna 
och vattna i växthuset. Katterna följer med, 
mest Missi.  
Så underbart i sommar när man kan ställa 
vackra och kanske lite vilda buketter på 
bord. Längtar till det som komma skall – 
värme, ljus och färg, men i tanken är jag 
redan där då och då. Trots att vi fortfarande 
skriver februari. Trädgårdsdrömmar mår 
jag bra av året runt.

Nettan Sjöman arbetar 
som företagssäljare  
på Gård & Villa

www.gardochvilla.se

Trädgårdsdrömmar mitt i vintern

Kåseriet 

från Gård & Villas

medarbetare
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Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

F
örutsättningarna för Skaraborg 
är bättre än på länge. Samhäl-
lets omställning mot ökad håll-
barhet gör Sverige attraktivt för 
investeringar på en nivå vi inte 

sett på decennier. Skaraborg har för den 
omställningen helt nödvändiga resurser i 
form av både plats, energi och kompetens. 
 I en nyligen genomförd undersökning 
om vad som är bra med att bo i Skaraborg 
kommer Närheten, Tryggheten, Lugnet och 
Naturen högst upp. Det är goda värden att 
ha med sig när fritiden och livspusslet blir 
allt viktigare för oss. 
 Nyligen möttes vi av beskedet att Volvo 
Cars och Northvolts gemensamma batteri-
fabrik hamnar i Göteborg och inte i Skara-
borg. En besvikelse absolut men samtidigt 
har vi visat att nätverksstaden Skaraborg är 
mer attraktivt än många andra större orter.
 Under mina 16 år på Handelskammaren 
har jag kunnat följa och förhoppningsvis i 

Skaraborgarnas 
samarbete visar vägen framåt

viss mån inspirerat till den förflyttning vi 
gjort. Från bypolitik där det var viktigare 
att grannkommunen inte fick etablering till 
ett gemensamt arbete där varje kommun 
bidrar utifrån sina egna förutsättningar. 
Ett område större än den enskilda kommu-
nens invånare, ett område med 260 000 
invånare, den 4:e största arbetsmarknaden 
i Sverige. 
 Att vi lyckas tillsammans är ingen själv-
klarhet. Det kräver en ständig medvetenhet 
om att Vi är större än Jag. När vi vinner, 
vinner även jag. Precis som i OS.
 Och visst känns det enkelt och nära när 
någon från Trollhättan vinner dubbla OS-
guld. Aldrig har avståndet till Trollhättan 
varit kortare. Men det finns mer att lära av 
Nils van der Pool. När han fick frågan om 
vad han kommer att ta med sig från OS, 
dubbla guld och ett världsrekord svarade 
han "alla de fina träningsögonblick jag fått 
uppleva". För honom var guldmedaljerna 

positiva utfall. I efterhand var vägen dit 
mer värd än målet, men utan målet hade 
han aldrig hittat vägen.
 För oss som aktivt jobbar för ett attrakti-
vare Skaraborg att bo och verka i är målet 
klart. Fler ska etablera sig här. Både 
verksamheter och människor. Vi har hittat 
vägen. Tillsammans skapar vi rätt förut-
sättningar. Och när de positiva utfallen 
kommer jag tänka som Nils van der Pool. 
Gillar du inte resan når du aldrig målet.
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I vår, precis som under flera tidigare säsonger, lanserar Eva Solo två nya kulörer. Soft beige är en hyllning 
till naturens fina nyanser. I det nya kulörsortimentet möter klassisk design modern teknologi. 
Här ser vi bland annat termoskannan och kaffemuggar. 
Cirkapris termoskanna 800 kr

Vårkänsla!

Frösön är en morgonrock i dammodell tillverkad 
i 100% ekologisk bomull från PelleVävare. 
Rocken har ett fint satintyg i nacken. 
En morgonrock i högsta kvalitet med 
lång hållbarhet. Cirkapris 2 500 kr.

Tarketts iQ Surface-kollektion är framtagen i samarbete med Note Design 
Studio. Mönsterbilden är kraftfull och finstämd på samma gång och 
påminner om konststensmaterialet terrazzo. 
Cirkapris 650 kr/kvm.

Kollektionen Timeless Tradition från Boråstapeter är hämtad ur traditionell 
design från tidigare sekel, men anpassad för att matcha dagens moderna 
hem såväl på landet som i stan. 
Cirkapris 700 kr/rulle

En av Beckers kulörtrender 2022 heter Hey Stylish och representerar det ombonade hemmet 
i djupa kulörer som blått, grönt och ockra. Väggen är målad i kulören Gasoline 787. 
Cirkapris 800 kr/2,7 l.
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Den klassiska 
To Go Cup från Eva Solo 

är en termosmugg med vakuumeffekt som håller 
drycker varma i upp till sex timmar. Den håller helt 

tätt och kan hanteras med en hand tack vare den 
praktiska klickfunktionen. 

Cirkapris 350 kr

Borås-
tapeter lanserar 

den omsorgsfullt färgkoordinerade kollektionen 
Timeless Tradition med stilsäkra mönster i traditio-

nell stil.Tidlösa tapeter för rum med karaktär och 
lantlig charm. Cirkapris 700 kr/rulle.
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– Vi kommer utan kostnad hem till dig med vår servicebil. den är utrustad med provkollektioner på markiser, 
lamellgardiner, rullgardiner, duettegardiner och persienner. Så att du i lugn och ro kan gå igenom sortimentet, 
säger Henrik karlsson ägare till Slätte ekedáls Solskydd.

HÄRLIG VÅRSOL. Men snart blir strålarna för heta. På terrassen, i ditt uterum eller inomhus. Så ta tag i ditt 
solskyddsprojekt nu. Boka ett fritt hembesök och kolla in våra nyheter, säger Adina, Fredrik, Henrik och 
Jakob på Slätte Ekedáls Solskydd.

Slätte Ekedáls Solskydd är verk-
samt i hela Skaraborg och är 
ett familjeföretag. Det består av 
Henrik, sonen Jakob med sin 
sambo Adina Eklund och hennes 

plastpappa Fredrik Henningsson.
– Vårt mål är att alltid försöka ställa upp. 
Är det kvällstid som gäller för ett besök 
hos dig, så får det bli kvällstid, säger Hen-
rik och fortsätter:
– Vi jobbar lite unikt. Alla i företaget har 
stenkoll på sortimentet, åker på hembe-
sök, mäter upp och monterar solskydd. 
Vi jobbar effektivt, monterar väldigt 
snabbt och är duktiga på det vi gör.
 Det är fria hembesök och fria offerter 
som gäller för Slätte Ekedáls Solskydd. 
Henrik är noga med att poängtera att 
hembesöken inte kostar någonting eller 
att du måste handla.
– Vi kommer hem till dig, tittar på vad du 
vill ha, mäter och räknar ut priset. Oftast 
får du en offert medan vi är kvar. Många 
bestämmer sig direkt, andra vill fundera 
och vill du inte gå vidare så är det helt 
okej.   

Boka gratis hembesök nu 
och få 20 % rabatt på solskydd

Stockholmsvägen 45, 542 33 Mariestad 
info@slatteekedalssolskydd.se

Solskydden tillverkas mot order för milli-
meterpassform. Du behöver aldrig kom-
promissa med ett mått som inte stämmer.
– Varje hem har sina speciella förutsätt-
ningar och för att kunna leverera högsta 
kvalitet mäter vi på plats och ansvarar för 
att allt stämmer vid monteringen. Sol-
skydden är svensktillverkade och håller 
en hög kvalitet. De är stabila och kraftiga 
med detaljer i hållbara material. 
 Urvalet hos Slätte Ekedáls Solskydd är 
brett. Du kommer att hitta den typ av 
solskydd du söker. 
– Screenväv har blivit väldigt populärt. 
Det är en väv med många små hål som 
gör att du ser ut men det fina är att det 
inte går att se in. Samtidigt får du ett 
effektivt solskydd, berättar Henrik och 
fortsätter:
–  Screenväv kan sättas utvändigt i 
vindstabila zip-markiser, men det finns en 
liknande väv för inomhusmontage med 
liknande egenskaper. En suverän väv för 
glasytor där du vill ha kvar din fina utsikt. 
Helt perfekt också för stora glaspartier.
 Erbjudandet om 20 % rabatt på solskydd 

gäller under en begränsad tid.
– För att få del av rabatten behöver du 
boka ett fritt hembesök senast den 
20 mars. Om själva besöket sedan sker 
längre fram spelar ingen roll. Ring oss på 
0501-400 22 eller maila info@slatteeke-
dalssolskydd.se så återkopplar vi, avslutar 
Henrik Karlsson på Slätte Ekedáls Sol-
skydd.Rabatten gäller markiser, persien-
ner, lamellgardiner, rullgardiner, duette-
gardiner och markisväv vid markisbyte. 
Ring 0501-400 22 eller maila 
info@slatteekedalssolskydd.se

20% 
rabatt på alla 

solskydd
Kontakta oss 

senast den 20 mars 
och boka ett hembesök. 

Så får du 20 % på allt solskyddsmaterial! 
(montage tillkommer).

www.slatteekedalssolskydd.se

 
 

  

 
 

VÅRKÄNSLOR?
Hög tid att tänka sommardäck!
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

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

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 49 990:-
Frakt tillkommer. 
Läs mer på folkpool.se

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 19 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

till-

verkning 

av student-

skYltar



ett helt nytt badrum planerades. 
 - Tack vare värdeökningen av vårt hus i 
Mölnlycke hade vi den ekonomiska möj-
ligheten att låta en byggfirma ta hand om 
den stora delen av ombyggnationen. Bland 
annat fick fasaden bytas och taket likaså, 
säger Anders och tillägger:
- Idag återstår bara renovering av husets 
fönster som vi vill behålla. Men vi har inte 
hittat någon som åtar sig det ännu. Vi tar 
tacksamt emot tips!
 Idag möts man av en generös ljus hall och 
en fantastisk trappa upp mot övervåningen. 
Huset badar i solljus hela dagen. Utsikten 
mot väst bjuder på en milsvid utsikt över 
berget Billingen, Tovaberget och Borgun-
daberget. På övervåningens terrass kan 
man sitta ljumna sommarkvällar och njuta 
av solnedgången.

Hemma hos familjen Ståhl:
Här bor: Pappa Anders, mamma Sara med barnen 
Arvid 7 år och lillasyster Isa 5 år.
Gör: Anders arbetar som affärsutvecklare i Skövde 
kommun, Sara arbetar som finansiell administratör.
Var: Sjogersta, Skövde kommun.
Huset: Ett äldre hus troligtvis byggt kring 1920.
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Två högt flygande 
drömmar blev verklighet

SPONTANT. Det bästa med insamlingen till Mu-
sikhjälpen? Arvid svarar direkt: - Att det blev så 
mycket pengar!

det har hänt mycket under senare tid hemma hos familjen Ståhl i Sjogerstad. i december förra året satt familjen 
i tv-soffan i det nyrenoverade huset ute på landet, strax söder om Skövde. Årets upplaga av Musikhjälpen stod 
i startgropen och redan nästa dag hade sonen arvid 7 år bestämt sig för att starta en egen insamlingsbössa. 
Temat var en värld utan barnarbete och allt gick över förväntan bra!

TexT ocH foTo Anita Johansson

A
rvids föräldrar tyckte det var 
en jättefin idé att starta en in-
samlingsbössa men tyckte att 
han kunde göra något aktivt 
med sin insamling. Förslaget 

var att för varje kilometer av skidåkning 
som Arvid gjorde skulle de skänka 100 
kr. För Arvids del blev det hela 2 mil på 
skidorna i spåret på Billingen. Hans bössa 
som döptes till ”Arvid skidar för Musik-
hjälpen” upptäcktes av Musikhjälpens pro-
duktionsteam och han bjöds bland annat in 
till en tv-sändning som gick live.
 Efter det exploderade intresset för bössan 
och mycket pengar började strömma in. 
Totalt skulle summan hamna på 1,5 miljon 
kronor. 
- Vi är såklart jätteglada och stolta. Även 
om Arvid drömde om 1 miljon så trodde vi 

SALONGEN. Här samlas man gärna i de sköna sittgrupperna med en kopp kaffe. Solen flödar in från söder.

GENERÖST VÄLKOMNANDE.  Entrén är stor och 
omfamnande där golvet är den stabila basen och 
den vackra trappan står för ljuva stråkar.

kanske lite mer realistiskt på att få ihop 
5000 -10 000 kr, berättar pappa Anders 
och fortsätter:
-  Man räknar med att 100 kr hjälper ett 
barn så man kan säga att Arvid har hjälpt 
15 000 barn från barnarbete. Jag tror det 
var därför det landade så fint för det blev ju 
ett barn som tog ansvar för andra barn. 
Det är lite maffigt!
 Arvids ”bössa” med den stora insamlingen 
fick stor uppmärksamhet i media. I skolan 
tittade hela klassen på Lilla Aktuellt när 
Arvid var med. När jag frågar Arvid vad 
som var det bästa med alltihop, svarar han 
direkt utan tvekan: Att det blev så mycket 
pengar!
 Även om det är en bit bort till 2022 års 
upplaga av Musikhjälpen under december 
månad, så har familjen siktet inställt på att 

starta en ny insamlingsbössa.
 Förutom alla händelser kring Arvids in-
samling har familjen under ca 3 års tid haft 
fokus på att renovera sitt stora hus. Efter 
att ha levt i Göteborg under ett decennium 
bestämde de sig för att återvända till Sköv-
de, som båda är bördiga ifrån. De kände att 
mycket hade hänt vad gäller utvecklingen 
av staden och att det var en tryggare miljö 
för barnen att växa upp i. Anders igen:
- Planen var att vi skulle hamna någon-
stans mellan Berg och Varnhem på andra 
sidan Billingen. Men vi hittade inget så vi 
köpte ett nyproducerat hus i Hentorp. Men 
vi kände oss lite trångbodda och tomterna 
i området var relativt små. Så det var helt 
enkelt inte vår grej. Men sen dök detta hus 
upp, ett gammalt hus från 1920.
 Paret hade inte haft några tankar på att 

bosätta sig i Sjogerstad och visste knappt 
om att det existerade strax utanför Skul-
torp. Stället ligger vackert inbäddat i 
grönska och har en lång infartsväg fram till 
huset. På gården finns förutom boningshus 
även en gigantisk ladugård samt en mindre 
byggnad som är tänkt som framtida gäst-
stuga. Tomten är stor och bjuder på härliga 
utelekar för barnen.
- Huset ligger rätt anonymt och är väl 
egentligen inget ställe man kan råka 
hamna på. Vi har visserligen en granne 
intill vilket bara är bra för då är vi inte helt 
ensamma om det skulle hända något.
 Paret tog hjälp av en projektledare som 
ansvarade för renoveringen av huset. Det 
var något de uppskattade då det skulle bli 
ett omfattande arbete. Även planritningen 
gjordes om övervåningen, där sovrum och 

1,5 MILJONER KRONOR. Det var vad Arvid samlade in till Musikhjälpen med sin bössa ”Arvid skidar 
för Musikhjälpen”. I december igen har han planer på att starta en ny insamlingsbössa.

FRÅN STAN 
TILL LANDET. 

– Vi lever ett helt annat liv på 
den här platsen, säger Anders.

- Vi levde ett annat liv i centrala Göteborg 
med gångavstånd till restauranger och 
annat. Det var också nice! Men nu lever vi 
ett annat liv och vi älskar den här platsen. 
Hade jag fått önska mig något så skulle det 
vara att jag var lite mer hantverkskunnig 
men jag lär mig hela tiden. Sara älskar att 
var ute i trädgården och här finns alltid 
något att göra. Allting här ute, gör vi för 
vår egen skull, summerar Anders.

HÄNG VID SOLNEDGÅNG. I hörnet just innanför 
terrassen kan familjen krypa upp och mysa vid alla 
väderlekar.

MATSALEN. I anslutning till köket har familjen sin 
matsal med tapeten Tranan. Ett litet sidebord pryds 
av ljusstakar av olika slag
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PLATS FÖR MÅNGA. 
Matsalen har plats för många 

runt bordet. Helen som har ett 
förflutet som florist dekorerar 

gärna med stora amaryllis 
snyggt arrangerat med 

lite granris.

februari 2022

Pastellkarameller 
hemma hos familjen 
Andersson

»
De hade ingen aning om att de båda på var sitt håll hade spanat in det 
stora huset i Lundsbrunn som på nytt var till salu. Och denna gång var 
Carl-Johan och Karolina Andersson fast beslutna över 
att huset skulle bli deras.

TExT OCH FOTO Anita Johansson
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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

till-

verkning 

av student-

skYltar
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Stort 30 års jubileum
i både butikerna och

på webben!

WWW-HIFI-----------
SSSSSS
LLLLLLLLL 11
0500 - 41 06 40

TTTTTTTTTTT
SLSSLLLLL 21
0520 - 147 40

Vi söker  
pensionärer  

som vill
jobba

med oss!
0511-990 210 | 0500-606 801

Skaraborg

Vi gör
din vardag

enklare!
VI HJÄLPER BÅDE PRIVAT-

PERSONER OCH FÖRETAG.
RING OSS SÅ BERÄTTAR VI
MER OM VÅRA TJÄNSTER.

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

DESIGN
NYHET
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F
em år tidigare hade de valt bort 
huset för ett annat. De hade 
bosatt sig i Broby med sina då 
två barn. Där hade de gått all 
in med omfattande renovering 

och trivdes gott. Men allt eftersom familjen 
blev större kom också behovet av större ut-
rymme. Då lyftes blicken mot något annat. 
Ett hus byggt på 30-talet med en ovanligt 
stor utbyggnad.
- Planen var att vi skulle bygga ut vårt 
gamla hus och vi hade börjat skissa på hur 
vi skulle göra. Samtidigt upptäckte jag att 
huset i Lundsbrunn var till salu igen. Jag 
tänkte att vi kanske skulle åka och kika 
på det innan vi började vår planerade om-
byggnad men slog snabbt bort tanken igen, 
berättar Karolina.
 Det gick några dagar och så ringde 
Carl-Johan hem från jobbet. Han hade nu 
sett huset i tidningen och frågade Karolina 
om de inte skulle åka och titta på det. Och 
så blev det!
- När vi kom in i huset så slogs vi av att det 
var så stort. Själva tillbyggnaden på huset 
bestod av stora hela rumsliga ytor. Vi såg 
ett utrymme som vi aldrig skulle kunna få 
till i vårt dåvarande hus, fortsätter Karoli-
na. 
 Paret behövde inte tänka särskilt länge, de 
slog sedan till och köpte huset. Vad de inte 
visste då var att ett nytt syskon var på väg.

- Vi visste inte det när vi skrev under hus-
köpet. Men vi hade ju hela tiden tänkt att 
tre barn ville vi ju ha. Men vi har fördubb-
lat familjen sedan vi flyttade hit för 11 år 
sedan, ler Karolina.
 Under årens lopp har de hunnit med att 
renovera en hel del och alla barnen har 

POPULÄRT RUM. I gången mellan de båda huskropparna har familjen inrett ett sällskapsrum utan TV. Här myser man med böcker framför den öppna spisen.

ALLDELES EGET. Alla barnen har egna rum att 
kunna krypa undan i. Här är det minstingen 
Frans som bestämmer.

var sitt rum. Huset andas färgexplosiv 
glädje. Mönstrade tapeter är en röd tråd 
och återkommer i hela huset. Möbler och 
inredningsdetaljer går i gräddiga pasteller. 
Köksporslinet likaså. Tanken går till härli-
ga Villa Villekulla och Pippi Långstrump. 
Kort sagt man blir glad! Karolina berättar:
- Jag älskar mönstrade tapeter. All annan 
färg i huset har bara blivit så. Fast färgska-
lan gick först i svart och vitt men jag kände 
ganska snart att det inte riktigt var jag. Jag 
behövde mer färg!
 I hela huset hittar man kreativa platser för 
pyssel och umgänge. Rullar av överblivna 
tapeter bildar inte bara vackra stilleben 
utan bjuder också in till kreativa stunder 
tillsammans. Runt om i huset finns det 
plats för skönt soffhäng också om man blir 
sugen på det. Det stora vardagsrummet 
är fyllt med spel, böcker och burkar med 
plastpärlor i alla dess färger. 
 En symaskin i bokhyllan avslöjar att här 
sys det även barnkläder. En tanke som 
kommer är, hur hinner man som småbarns-
förälder med allt? Och var kommer energin 
ifrån?
- Ja, det är full rulle hela tiden, ler Karoli-
na och fortsätter:
-  Nästa projekt tror jag kan bli köket. Men 
jag är lite kluven. Det ligger i den gamla 
delen av huset och har sin charm men är 
kanske inte så praktiskt längre. Vi får se 

hur det blir. För ca 10 år sedan fick jag 
som födelsedagspresent en ommålning och 
kakling av mina syskon. Den får hänga med 
ett tag till innan vi gör något mer omfattande 
med köket. Vi får ta en sak i taget, 
avslutar Karolina.

Vi hälsar på hos 
Här bor: Karolina och Carl-Johan Andersson 
med barnen Lisa 16 år, Lucas 15 år, Tilda 11 år, 
Måns och Felix 7 år samt minstingen Frans 3,5 år.
Gör: Karolina arbetar på Lundsbrunn 
Resort & SPA och Carl-Johan på Ica Munken
i Skara.
Bor: I hjärtat av Lundsbrunn
Huset: Äldre hus byggt på 30-talet och 
tillbyggt troligen kring 70-talet
Instagram: @pastellkarameller

KREATIVA STUNDER. I vardagsrummet finns också ett stort bord som är perfekt att samlas vid när det är 
dags att koppla av med lite pyssel med pärlor.

OLIKA. Ingen möbel lik den andra. Karolina inreder 
gärna med återbruk. Allt går ju att måla om.

ÖVERRASKANDE. Detta sobert färgade hus 
i Lundsbrunn där familjen Andersson bor 
bjuder på en överraskande insida. 

ÅTERBRUK. 
Karolina sparar 
överblivna tapetbitar och 
använder till pyssel med barnen. Blir även ett fint 
stilleben tillsammans med den egenvirkade filten.

FÄRGLADA GRÄDDBAKELSER. Blickarna dras auto-
matiskt till de gula och rosa ljusstakarna. 
Så härligt färgstarkt.
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COLORAMA TIBRO Norra vägen 7A, TIBRO | Tel. 0504-102 58 
Öppet: Mån–fre 07–18 • Lör: 10–13

Finska spabad utan 
avkall på kvalitet! Pool 

och SPa 
lika härligt 
året runt!

badsäsongen 
är i full gång
säkra ditt spabad nu!
Finns för omgående leverans

59.000:-

Colors

That  
Matter

Den färgerika rebellen

Följ oss också på

Hos Flügger är färger grunden för allt vi gör.
Färger som inspirerar och ger upphov till 
innovativa idéer.
Idéer som baseras på kvalitet och hållbara 
ambitioner. Två värderingar som genomsyrar 
hela vår organisation, från produktutveckling 
till kommunikationen i våra butiker.

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.

Nilsagårdens
Bilsläpförsäljning* 
0511-291 81/ 070-685 33 95

www.nilsagaarden.se

Vi säljer bil- & 
båtkärror, samt 
tillbehör.
*utmed E20, 3 km norr om Skara. 

www.mobalpakökskövde.se
Skövdevägen 44, Skultorp

• vi renoverar och bygger till
• vi byter kök & bad 
• vi har alla hant-
  verkare som behövs

en enda 
kontakt för 

alla uppdrag!
telefon

0705-62 56 40

21.995 kr  
RELAX Fåtölj & fotpall 
B 65 cm, D 80 cm, H 110 cm.  
Fårskinn Skinnwille grå.  
Svensktillverkad.

15.995 kr  
SAVOY Hörnsoffa med öppet avslut 
B 294 cm, D 225 cm, H 85 cm. Tyg Livorno ljusbeige. 
Finns i flera färger.

Alla produkter som 
ingår i Selected by 
Em home tas fram 
tillsammans med  
erfarna produkt- 
utvecklare och 
experter. 

NEW YORK 3-sits soffa
B 232 cm, H 92 cm. Läder Kenia cognac.
Finns i flera färger.

25.995 kr 

Selected by Em home
PRESTON Matbord. 200x95 cm. Rökt eller vitoljad ek. 
Välj mellan X eller V-ben. 9.995 kr. 
Finns i flera storlekar.

Om du efterfrågar design och kvalitet samt 
vill ha en produkt till rätt pris är Selected 
by Em home något för dig. Vi lägger stor 
vikt vid materialval, funktion och utseende 
för att alltid kunna erbjuda bästa pris  
– inga kampanjer, inga konstigheter! 

Upp till 50% på sängar, utvalda 
skyltexemplar endast i butik 

Em home Lidköping EM HOME Lidköping Framnäsvägen 1 (Framnäs Köpcentrum)
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16 emhome.se
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Trend 1
Joy of comfort är ett ljust tema med skandi-
navisk känsla. Färgskalan är behagligt soft 
med toner som ljust gul som oväntat kom-
bineras bland annat en mild persikorosa 
ton. En färgkombo vi inte haft på länge och 
som dessutom kombineras med en gråskala 
och bruna toner.
 I den här trenden är hemmet = lugnet där 
det onödiga sorteras bort och där du boar 
in dig.  Hemmets fokus blir sovrummet, där 
god kvalitet på säng, täcken och kuddar 
är lika självklart som att äta och träna. 
Gardiner är ett välkommet inslag men då 
i tunna material som ger ett fint ljusspel, 
gärna i linne.

februari 2022 februari 2022

Joy of comfort

Gård&Villa  

Trend 3 
Vi har sett trenden förut – den lekfulla. Här med star-
ka pasteller gärna i kombination med klara och rena 
färger eller grafiskt vitt och svart. Och visst är det 
kul att leka med färg och ta med lite 80-talsfeeling, 
50-talskänsla, färgat glas på det dukade bordet och 
återvunnen plast i de färgglada solglasögonen. Plus 
vattenkannan i målad plåt. Framförallt ska det vara 
lite galet, gärna med färgkrockar. Till detta kreativa 
kombinationer av färg och material. Det kan vara äkta 
eller fusk, konst och teknik. 
 Stilen är gärna modern och romantisk på samma 
gång. Allt blandas till en kreativ harmoni för att skapa 
ett roligt och lustfyllt resultat. Temat inbjuder till fest. 
Vid poolen, i bersån, hemma och på lokal – ja det är 
lätt att hitta anledningar att äntligen få ses.
 I temat finns en ökad lust för glada, färgstarka 
mönster med inspiration från Stig Lindbergs grafiska 
mönster tillsammans med blommor och blad. Eller 
från Jobs  mönster ”Rabarber” som temats färgskala 
inspirerats av – rabarberknoppen som tidigt tittar upp: 
grön, gul, vit och rosa på samma gång. En färgskala 
som också förflyttar sig till inredningen utomhus på 
detaljer som kuddar eller blommor. Så fint till allt 
naturligt grönt under sommarsäsongen.

Euphoric escapism

Trend 2 
Det är helt omöjligt att tänka sig en 

sommartrend utan blått. Och i trenden 
Still waters run deep är det mycket blå-

toner men också blått som går lite mot 
brunt och grönt i färgskalan. ”Stilla vatten 

rinner djupt” är ett engelskt talesätt som 
beskriver en lugn person med intelligens 
och klarsyn. Temat bygger på eftertanke i 

hemmet och kvalitet blir allt viktigare. 
De val vi gör får gärna hålla livet ut. 

För att sedan ärvas till nästa generation, 
eller säljas i andra hand. Nu konsumerar 

vi med eftertanke, gör personliga och 
kloka val. Vi väljer med gott samvete 
både med tanke på miljö och framtid. 

 Böcker har under de senaste decennierna 
mer eller mindre försvunnit från våra hem. 

Nu gör de comeback och blir en image-
bärare som står för tyngd och kunskap, 

en motpol till alla snabba bilder.
 Inredningsstilen är klassisk på ett avslappnat 

sätt med linnelakan och bekväma möbler, 
tjocka stora mattor och textilier som ute-

stänger ljus och ljud.  Hemmets fokus är att 
fungera som en plats för vila och 

kontemplation. Där har dagbädden en given 
plats liksom de riktigt generösa badkaren. 

Vi kopplar av och tar hand om kroppen och 
det kommer mycket produkter runt detta 

i vackra förpackningar. 

Still waters run deep

TExT Marie Pallhed

Här är vårens 
och sommarens 
inredningstrender

formexmässan har nyligen presenterat säsongens 
inredningstrender och paketerat dem till tre i antalet: 

en soft skandinavisk, en blå och en lekfull. 
Teman vi sett för i mässans spaningar 

men nu så klart med andra färger 
och material.

 Ytorna är rena och de prylar vi ställer fram 
reflekterar sinnesstämningar och val. 
Gärna vaser i keramik med buketter och 
helst naturligt komponerade. Ja till och 
med bestående av bara grönt ibland. 
Dessutom stort utbud på gröna växter 
som också är stor trend.
 Materialen i trenden är exempelvis 
trä - som alltid är modernt och detaljer i 
naturläder.  
 Det vi åt förr blir mer modernt exempelvis 
rovor, ärtor och betor men framförallt ligger 
fokus på mat i säsong. Och vi fokuserar på 
att tänka ekologiskt i vårt sätt att äta, sova, 
leva och konsumera.

foto: Jotun

foto: dbkd

Foto: Sanna Gebeyehu

Foto: Chamois

Foto: Jotun

foto: chamois

foto: day Home

foto: Plantagen
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Gaselle EVO Combi

VEDPANNOR & PELLETS 
Pelletsförråd | Solfångare | Solceller 
Reservdelar till flera fabrikat!

Även pannor för 

METERVED

Arca Pelletskaminer 
Vi har pelletskaminer i 
olika storlekar, passar allt 
från uterum till stora villor, 
med eller utan skorsten. 
Välkommen!

Var senaste 
elräkningen dyr????

- jag kapar den och värmer 
huset samtidigt

www.agronola.se 
Tel 0511-293 44

Vi rengör och behandlar 
ditt tak och dina fasader

— för ett långvarigt & förebyggande resultat

En del avwww.bevaraprodukter.se

Bli av med mossa & påväxt

Välkommen att 
kontakta oss!

0512-515 70

info@bevaraprodukter.se

Vi tillhandahåller 
tjänster som: 
• Takstolar 
• Kaminer, kakelugnar, spisar 
• Betong och murningsarbeten 
• Takpapp industri/fastigheter
• Tak och fasadarbeten 
• Fönster och dörrar försäljning 
   och montering 
• Altaner och uterum 
• Marksten 
• Byggnation/Fastighet
• Nybyggnationer 
• Tillbyggnader 
• Renoveringar 
• Attefalshus 

Välkommen att anlita
Midskogs Takstolar & Bygg AB

www.midskog.se

Midskogs Takstolar & Bygg AB 
Skövdevägen 17, 545 31 TÖREBODA 
Mobil Fredrik: 0706-80 50 90  E-post: Fredrik@midskog.se 
Mobil Kim: 0706-80 50 93  E-post: Kim@midskog.se
Mobil Johan: 0705-73 33 56  E-post: Johan@midskog.se

Om företaget:
Företaget drivs idag av Fredrik Valkvist 
och Johan Lindh. 
Midskogs Takstolar & Bygg AB 
i Töreboda producerar takstolar 
efter våra kunders mått och önskemål. 
Vi tillverkar alla typer av tak- stolar: 
fackverk, ramverk, sax, pulpet samt special-
stolar. Kunden behöver tillhandahålla mått, 
gärna en skiss över takstolen. 
Utför även alla typer av byggnationer.

20% 
på utvalda

fönster & terrass-
markiser

Showroom:
Lidköping
Traversgatan 17 
0510-50150   

Skövde
Kungsgatan 12
0500-459800

Boka 
kostnadsfritt 

hembesök 
direkt på 

solskyddet.se

Nilsagårdens
Bilsläpförsäljning* 
0511-291 81/ 070-685 33 95

www.nilsagaarden.se

Vi säljer bil- & 
båtkärror, samt 
tillbehör.
*utmed E20, 3 km norr om Skara. 
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SÄLJ EL. När din egen elproduktion är större än din förbrukning kan du sälja överskottet till ditt elbolag.
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P
å nätet kan du snabbt och 
enkelt få en första indikation 
på hur mycket solceller du kan 
installera, hur mycket el som du 
kan få ut från solcellerna samt 

kostnaden för en nyckelfärdig anlägg-
ning, säger Lasse Ejeklint klimatcoach på 
Vattenfall.
 2018 avskaffades kravet på bygglov för 
solceller som följer takets lutning i de allra 
flesta fall.
- Det kan dock krävas bygglov för byggna-
der som är värdefulla sett från en historisk, 
kulturhistorisk, estetisk eller miljömässig 
synpunkt, eller om solcellerna inte följer 
takets lutning. Fråga din kommun vad som 
gäller för just din fastighet om du är osäker, 
säger Lasse Ejeklint.
 Ta gärna in offerter från olika solcellsleve-
rantörer och välj det erbjudande du tycker 
passar bäst. Om prisskillnaden är stor bör 
du säkerställa att offerterna är jämförba-
ra det vill säga att de innehåller samma 
delkomponenter.
 Försäkra dig om att solcellspaketet är 
anpassat till dina förutsättningar och ditt 
tak. Och fundera över om du vill ha tradi-
tionella solpaneler som läggs ovanpå ditt 
befintliga tak, eller integrerade solpaneler 
som utgör själva taket.
 När installationen är klar och elmäta-

SOLEL. Det blir allt vanligare att installera solceller på taket bland husägare.

att installera solceller på taket blir allt vanligare bland husägare. 100.000 installerade solcellsanläggningar 
vid årsskiftet 2021 är Svensk solenergis prognos. det betyder att 34.000 anläggningar installerades under 2021. 
Villaägarna gör det för att producera en del av sin el själv och för att minska sitt klimatavtryck, 
men också för att minska sina kostnader.

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

Sugen på solceller?

Kontakta oss! 

Vi hjälper dig hela vägen!

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

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

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se

ren är utbytt, är du redo att påbörja din 
produktion av fossilfri och förnybar solel. 
Du kan enkelt följa din solelsproduktion 
via en app. Och när din egen elproduktion 
är större än din förbrukning kan du sälja 
överskottet till ditt elbolag.
 Den ersättning du då får består av tre de-
lar. Ersättningen från ditt elbolag motsva-
rar börspriset timme för timme. Dessutom 
får du en ersättning från ditt elnätsbolag 

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

info@lindhome.nu - 070-813 19 07 - www.lindhome.nu

Så enkelt är det att skaffa solceller

eftersom din el gör nytta i nätet. Den tredje 
delen är en skattereduktion på 60 öre /
kWh för all den el du har sålt så länge 
försäljningen är mindre än antal kWh som 
du köper under ett år. Det enda du behöver 
göra är att teckna avtal med ditt elbolag, 
det vill säga bolaget du köper din el från.

Källa Villaägarna



23www.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  

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

februari 2022 februari 2022

Välkomna till ett 
vårinspirerat Skara 

Blomsterland

Danielstorpsgatan 1, 532 37 Skara
Tel. 0511-643 22
www.skarablomsterland.com

ÖPPETTIDER
mån-fre 9.30-19
lördag  9.30-15
söndag 10.30-15

Lökväxter 
Tag 4 betala för 3
(billigaste på köpet)

Fröpåsar
Tag 5 betala för 4

Nyinkommet
Krukor m.m.

Besök oss på

F
redrik Minding, VD på före-
taget BraByggare, har genom 
sitt arbete och många egna 
renoveringsprojekt blivit något 
av expert som beställare av 

hantverkstjänster.  
- Att vara tydlig när du begär in en offert 
från en hantverkare är viktigt, menar 
Fredrik. Vad är det uppdraget gäller? Skriv 
ner allt du kommer på - var så specifik du 
kan i samtliga delar. Det är bästa sättet att 
undvika missförstånd. 
 Det är lättare att jämföra olika offerter om 
de innehåller samma poster. Skriv ett de-
taljerat underlag på vad du som beställare 
vill genomföra och specificera poster som 
omfattning, material med mera.
 Lena Rönngren, chef för Villaägarnas 
rådgivning menar att om det inte anges om 
priset är exklusive eller inklusive moms 
ska du som konsument utgå från att det är 
inklusive moms. Det är bättre att klargöra 
detta innan för att undvika diskussioner i 
efterhand. 
 Vissa företag anger arbetskostnaden efter 
det att ROT-avdraget är gjort. Då gäller det 
att du verkligen har rätt att få ROT-avdrag 
på den summan, det vill säga att du inte re-

det är dags för renovering och du har vänt dig till ett antal hantverkare med en förfrågan. 
Men bli inte förförd av en trevlig attityd eller ett lågt pris. det gäller att kolla vad som står i offerten 
och inte minst - se vad som saknas. Villaägarna har pratat med några experter på området.

Lär dig bedöma hantverkarnas offerter

dan utnyttjat årets kvot. Kontrollera också 
att din inkomst är tillräcklig för maximalt 
ROT-avdrag.  
 Se också till att fråga om byggstädning och 
bortforsling av skräp. Annat som är lätt att 
missa är om transporter, resor och material 
ingår.   
 Vilka är fördelarna med fast respektive lö-
pande pris? Fredrik menar att ett löpande 
pris kan fungera för mindre okomplicerade 
uppdrag. Får du ett fast pris finns alltid 
ett visst risktillägg inräknat, vilket gör att 
priset blir lite högre. Trots det rekommen-
deras alltid fast pris för större arbeten. Ett 
fast pris innebär att risken hamnar hos 
hantverkaren. 
 Även om man har avtalat om fast pris 
kanske man under arbetets gång kommer 
på att man vill ha, eller att det krävs, 
tilläggsarbeten. Det är bra om det i offerten 
framgår timkostnad för tilläggsarbeten. 
Ska du då välja den billigaste offerten? 
På BraByggare märker Fredrik att fler tittar 
på omdömen om företagen innan de tackar 
ja till en offert. Kunderna är angelägna om 
att hitta kunniga hantverkare som man kan 
lita på. I förlängningen kan det även inne-
bära att en duktig hantverkare verkligen 

kan få betalt efter förtjänst. Fredrik har 
en tumregel som innebär att det i prin-
cip räcker att ta in offerter från tre olika 
företag för att kunna göra ett bra val. Om 
åtminstone två av tre ligger inom samma 
prisspann får du en bra kostnadsbild.  
 Något som flertalet undrar är om man ska 
ställa krav på kvaliteten på materialen i of-
ferten eller avtalet. Rent juridiskt gäller att 
om inget särskilt är avtalat när det gäller 
material och standard har hantverkaren rätt 
att använda det billigaste materialet och 
bygga enligt enklaste standard. 
- Om man har några särskilda önskemål för 
material och utförande är det alltså viktigt 
att detta framgår av offerten eller avtalet, 
säger Lena Rönngren. 
 Att arbetet inte blir klart i tid är ett vanligt 
skäl till tvister. Se därför till att ha med 
färdigställandedatum i avtalet och lägg in 
ett vite vid försening. Eller gör en överens-
kommelse om att slutbetalning inte sker 
förrän allt är klart.
 
Källa: Villaägarna

SLUTRÅDET: "Se till att ha det skriftligt!" Det gäller 
inte bara offerten, utan även att få avtalet på pränt 
när du valt klart bland dina offerter. 
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