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I Stures Ryssvilla känns
historiens vingslag
Påverka miljön med
egen solel
Köp råvaran,
förädla den
själv

i samarbete med

Villaägarna Skaraborg
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Den stora inredningstrenden i höst är att bli kär
Foto By On

Hur pass slav under inredningstrenderna är du? Byter ditt hem skepnad när
trendnyanserna skiftar eller tillåter du
dig att inreda bara enligt egen smak?

Foto HK Living

V

HÖSTTREND. Saker du blir kär i skapar din stil. I ny
eller återbrukad inredning. Utöver det syns bland
annat nyanser som dovt grått, blått och grönt, inbjudande textiler, naturmaterial och gröna växter.
DÄMPADE FÄRGER.
Sommarens gröna
och blå övergår i
mer dova nyanser
nu när hösten
kommer. Ute som
inne. En mix av stilar
är hösttrend nu när
hjärtat väljer mer
än trenderna. i färg,
form och material.
Foto Ellos

i tror inte på att ett hem ska följa
en viss inredningstrend eller stil
utan den ska bestå av saker du
ser och blir kär i, först då blir den personlig och äkta, säger Beatrice Lindgren,
inköpschef på On Interiör. Därför gillar
vi att ha med överraskande detaljer och
oväntade kombinationer i våra kollektioner. Saker som väcker en känsla och gör
oss glada.
Utifrån detta har On Interiör tre teman
för höstens inredning med fokus på textilier, 60-talet och umgänget med familj och
vänner.
Ytterligare trendspaning visar att flera varumärken satsar på dova nyanser av blått,
grönt och grått. Hos H&M Home gäller
färgerna grått, vitt och svart med senap
som accentfärg. Medan man hos House
Doctor ser en hel del blått mot grått. Och
hos Ellos Home är favoriten dovt grön.
Detaljer i svart, mörkt trä eller läder är

GEMENSKAP. Inbjudande inredning i materialvalen. Gärna med
botaniska inslag.

närvarande. I IB Laursens höstkollektion
syns den svarta skärbrädan och den trendar troligen hos fler varumärken framöver.
I övrigt fokuserar IB Laursens kollektion
på naturliga toner med inslag av trädetaljer och växter vilket de inte är ensamma
om i höst. Jordnära, inbjudande färger och
en större satsning på personliga detaljer
märks också tydligt hos HK Living.
Den närmaste tiden håller Gård&Villa
extra koll på höstens trender. Följ oss på
www.gardochvilla.se och bli
inspirerad inför höstens
mysiga stunder.

Villaägarna Skaraborg

Sommarsol mot sensommarluft

E

fter sol kommer regn och efter
ledighet väntar åter plikter, visioner
och målsättningar. Det som i våras
kändes så avlägset är nu en att göra i en
lista som måste tas tag i. Då kändes det
naturligt och självklart. Nu känns det
konstigt och övermäktigt. Någonstans
hittar man takten, någonstans hittar man
tillbaka. Trots att man fått erfarenhet av att
starta upp efter semestrar kommer samma
känsla varje gång… tvivlet. Med åren

har jag lärt mig att känslan inte bara är
av ondo. Det är adrenalinet som pumpar
igång maskineriet. Det är dags att ta tag i
höstens projekt.
Men innan allt det där tänker jag sitta tyst
och titta ut i augustimörkret och minnas
vänner på besök, salta bad och grannar
som inte bara lånar ut sin tävlingscykel
utan också tar sin gamla, följer med och
visar stigar som man aldrig sett.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

Räntekollen: Spara 6 500 per år

Nu är ränteskillnaden
mellan bästa och
Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg
sämsta bank 0,26 procentenheter för tremånadersräntan. Om du har ett lån på 2,5
miljoner kronor innebär det att du betalar
6 500 kr mer per år för ett lån om du väljer
Nordea framför SBAB.
Men tänk på att bankernas erbjudanden
skiljer sig mellan vilket typ av lån du tar.
Väljer du ett 3-årslån istället för tremånadersränta, så har SEB lägst ränta
med 1,54 % och här är SBAB
sämst ränta med 1,80 %.

Villaägarnas boekonom Håkan Larsson
har granskat bolåneräntorna under juli.
Ränteskillnaden är nu 0,26 procentenheter, vilket betyder tusenlappar att spara
för den som väljer rätt bank för sitt bolån.
Bäst tremånadersränta under juli hade:
SBAB 1,44 %
Skandiabanken 1,52 %
SEB 1,55 %
I botten hamnade även denna gång
Nordea med 1,70 %.

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Framtidsfullmakt - nytt alternativ till god man
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Vem ska sköta din ekonomi när du
inte längre kan? Från 1 juli har du
möjlighet att själv
utse vem som ska ta
över ansvaret den
dag du behöver
hjälp med att
hantera räkningar
och sköta om dig
själv och ditt hem.
Villaägarnas jurist Eric Bodin förklarar
hur du ordnar en framtidsfullmakt.
Framtidsfullmakter ersätter inte systemet
med god man och förvaltare utan kom-

pletterar det. Tingsrätten kan utse god
man när någon på grund av sjukdom,
psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt,
förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Tingsrätten kan när någon är ur stånd
att vårda sig eller sin egendom besluta att
förvaltarskap ordnas för den personen.
Genom en framtidsfullmakt kan du
istället själv i förväg bestämma vad
som ska gälla i ekonomiska och personliga
angelägenheter och vem som ska företräda
dig om du blir beslutsoförmögen.
– Du får möjlighet att själv utse någon som

Om Gård & Villa

KÖKSKAMpANJ I BUtIKeN!
INReDNINGSHUSet

Adress: Kaplansgatan 32, Mariesjö 542 35 SKöVde
Tel: 0500-41 19 00
Sajt: www.a-mobler.se
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Gård & Villa är ett elegant inspirations- och nyttomagasin för
människor som vill bo i eget ägt boende i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om att leva och bo i hus.
Och roar, inspirerar och förenklar för husägare i Skaraborg.
Gård & Villa samarbetar med Villaägarna Skaraborg.

Öppet:

Vardagar 10.00 - 19.00
Lördag 10.00 - 16.00
Söndag 11.00 - 16.00

www.gardochvilla.se

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

kan ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet
inte själv kan det, på grund av sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, säger Eric Bodin och
fortsätter.
– Det är samma formkrav för en framtidsfullmakt som för ett testamente. Den
ska vara skriftlig och under skriven och
bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen. I övrigt ska det framgå att det är en
framtidsfullmakt, vem som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten
omfattar och övriga villkor som gäller.
Mer info och mall för dokumentet finns
på villaagarna.se/framtidsfullmakt.

Ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se,
Postadress: Gård & Villa,
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde
Layout och grafisk form: Reko Reklam,
Lennart Danling
Följ oss på www.gardochvilla.se
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Så vet du om du är en störig granne
Röker du på balkongen? Skriker dina
barn? Glömmer du ibland soporna i
trappuppgången? Då kanske du inte
är dina grannars favorit. Att bo nära
inpå andra människor är inte alltid en
dans på rosor.
Grannar som röker på balkongen eller
ut genom fönstret är stora irritationsmoment, tätt följt av hög musik som ljuder
över grannskapet enligt undersökningen
Framtidens Boende. Nummer tre på listan
handlar om bemötande. Den som borrar
ner blicken i marken och låter bli att hälsa
vid de oundvikliga mötena i trapphuset
eller på gården är inte populära.
De flesta vill dock vara en god granne.
– De som stör andra är ofta inte ens medvetna om att deras beteende väcker irrita-

OCKSÅ STÖRANDE. Barnskrik, olovliga parkeringar
och dunsar i taket är inte
heller populärt bland
grannar. Något som dock
inte alls är problematiskt är
grannar som går omkring
nakna fast de har insyn.
Bara 1 % upplever det som
ett problem.

Black edition

Broadway – med
svarta munstycken

Hitta din närmaste återförsäljare på vår hemsida
nordiskakvalitetspooler.se

81 990 kr

Våra produkter finns bland annat
i välsorterade Coloramabutiker.

Ord pris 112 585 kr

tion. Ibland kan det kännas olustigt att ta
upp sådana här saker med en granne, men
att prata med sina grannar räcker i de flesta fall väldigt långt, säger Sandra Mellgård
Davis, socionom på HSBs boendesociala
trygghetstjänst Nabo.

Fint

Hon menar att det är viktigt med ömsesidig respekt och förståelse.
– Har din granne småbarn? Då kanske
du får räkna med lite gråt och dunsar på
dagtid.

Xfyra

Priset på Broadway Black edition inkluderar trappa, ozon, startkit kemikalier,
förvaringslåda för kemikalier och två lyxiga handdukar.

Special

Black edition

Broadway – med
svarta munstycken

PENDEL. Slipat
klarglas. Markslöjd.

B A DA U T E Å R E T R U N T
I 38 O VA R M T VAT T E N I
D I T T MA R Q U I S S PA B A D

81 990 kr
Ord pris 112 585 kr

edition

– Varför nöja dig med det näst bästa?
Priset på Vector21 V77L White edition inkluderar, tvåstegstrappa, locklyft,

två lyxiga handdukar, förvaringslåda för kemikalier, extra ledbelysning,
Priset på Vector21 V77L White edition inkluderar, tvåstegstrappa, locklyft,
fullskummad, två pumpar, inlinesystem för bromin och mineraler, startkit för
två lyxiga handdukar, förvaringslåda för kemikalier, extra ledbelysning,
kemikalier, V.O.L.T. massagesystem.
Priset
på
Broadway
Black
edition
inkluderar
trappa,
ozon,
startkit
kemikalier,
förvaringslåda
för kemikalier och två lyxiga handdukar.
fullskummad, två pumpar, inlinesystem för bromin och mineraler, startkit för
kemikalier, V.O.L.T. massagesystem.

KUDDAR. Nyanser av grått och natur.
Housedoctor.

SÖKBART. Det finns ekonomiskt stöd för att installera laddstationer.

Ökad kunskap får fler
att vilja välja elbil
■ Mer än hälften av de som tror att de
kommer köpa en bil inom fem år kan nu
tänka sig att köpa ett laddfordon - alltså
batterielbil eller laddhybrid - nästa gång
de köper bil. Dessutom är sju av tio positivt inställda till elbilar. Ännu fler tror att
laddfordon har förutsättningar att utgöra
en stor andel av bilflottan.
– Viljan och intresset för laddfordon finns
men bristande kunskap gör att många
fortfarande väljer bort laddfordon. Som
exempel är faktiskt tillgången på laddinfrastruktur god, framförallt i södra Sverige, men för få vet om det, säger Martina
Wikström på Energimyndigheten.
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White edition
Vector 21 V77L

156 990 kr

3L

Ord pris 189 265 kr

VINYLGOLV. Slitstark golvmatta med
grafiskt mönster. Tarkett.

Nyans i höst
- Greige

Bestå fönsterfärg
Demidekk ultimate fönsterfärg

White edition
Vector 21 V77L

Amerikanska glasfiberpooler
och spabad sedan 1958
www.nordiskakvalitetspooler.se

156 990 kr
Ord pris 189 265 kr

Tibro Färgekonomi AB

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

Amerikanska gla
rpooler
och spabad sedan 1958
SOFFA. Bridge 3-sits soffa med divan. Mio.

www.gardochvilla.se

Öppet: måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

www.nordiskakvalitetspooler.se
www.gardochvilla.se
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Nu kommer P-huset som parkerar
din bil åt dig
■ Du kör in i P-huset och ställer bilen på
en avlämningsplats. Sedan öppnar du din
parkeringsapp och ber bilen att parkera
sig. Framför dina ögon åker den iväg
och gör det. När du sen vill hämta bilen
beställer du den genom appen på samma
sätt, varpå bilen kommer till din upphämtningsplats helt automatiskt.
Det låter som en framtidsstudie, men
fullskaliga försök pågår just nu och redan
2018 ska alla som har en Mercedes med
Remote Parking Pilot kunna använda
tjänsten.

P-HUS-YTA. 20% fler bilar ryms på samma yta med
automatisk parkering.

Nu är det dags för dig att "Kolla elföretaget"
■ 1 juli trädde en ny elsäkerhetslag i kraft.
Den ställer nya krav på elinstallationsföretagen. Via e-tjänsten ”Kolla elföretaget” på
Elsäkerhetsverkets webbplats kan du kolla
att den du tänkt anlita uppfyller grundläggande krav och har åtagit sig att följa det
nya regelverket.
– Vi har drygt 8000 registrerade företag,
säger Elisabet Falemo, generaldirektör för

Elsäkerhetsverket. Nu gäller det att också
konsumenterna använder möjligheten att
kolla elföretagen.
De nya reglerna omfattar krav på hur
arbetet utförs, krav på kompetens, krav på
egenkontrollprogram
samt registrering
hos Elsäkerhetsverket.

TKI
FÖRETAGSEKONOMI
ALLSERVICE
PROFESSIONELL

FLEXIBILITET & KOMPETENS EFTER ERA BEHOV

När ni vill ha en noggrann och
pålitlig samarbetspartner.
Ring för att boka kostnadsfri
konsultation.
Jenny Gunnarsson
Företagsekonom, personalvetare

här
frisör

anno
1995

.se

-frisör joachim buchmannSödra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde
0500-41 80 98 | 0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

REGISTRERAD. Alla som
utför eljobb på annans
anläggning ska finnas
med.

070 835 15 67

jenny@tkiab.eu

Fri roaming leder till
nya semestervanor
UTOMLANDS. 8 av 10
anser att deras sociala
liv på semestern ändrats.

■ De slopade roamingavgifterna inom EU
för alla svenska mobilkunder underlättar
och förenklar utlandsvistelsen för många.
En undersökning bland svenskar som haft
fri roaming under drygt 1 år visar att 94
procent anser att det har påverkat kvaliteten på semestern.
Nästan varannan person uppger känna
sig mer avkopplad med vetskapen om att
alltid kunna vara uppkopplad. Sex av tio
svarar att de nu har mer kontakt med sina
nära. Endast 3 % känner sig mer stressade
av att alltid vara uppkopplade. Drygt 4 %
anser att uppkopplingen gjort det svårare
att få kvalitetstid med medresenärerna.
Källa Telenor.

Att byta bostad
kan vara jobbigt.
Men vi brukar
lyckas få ner det
till halvjobbigt.
Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

NU FINNS VI BÅDE I
SKARA OCH
LIDKÖPING!
Järnvägsgatan 10, Skara
Esplanaden 14, Lidköping

Kontakta oss för en kostnadsfri muntlig värdering av din bostad!

0511 - 125 25 | www.brobergmakleri.se | 0510 - 200 30
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– Självkörande bilar kommer fortare än
de flesta insett, säger Dr Michael Hafner,
chef för Automated Driving och Active
Safety på Mercedes-Benz Cars.
I parkeringshuset i Stuttgart nätverkar
infrastruktur från Bosch med systemen
ombord på Mercedes bilar. Sensorer är
placerade runt om i parkeringshuset och
de kommunicerar med bilens styrsystem
och olika sensorer.
– Det här parkeringshuset visar hur långt
utvecklingen kommit. Parkering kommer
snabbt att bli en automatisk process, och
det kommer att spara både yta, tid och
miljö.

www.gardochvilla.se

OSTPARADISET I FALKÖPING

Skövde 0500-48 10 85 | skovde@fastighetsbyran.se
Hjo 0503-129 60 | hjo@fastighetsbyran.se
Tibro 0504-145 45 | tibro@fastighetsbyran.se
Karlsborg 0505-106 00 | karlsborg@fastighetsbyran.se
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”Ryssvillan” i Forsvik ett hus med
spännande historia
Året var 1906 då den ryske oljemagnaten Meissner kunde presentera sin
morgongåva till sin unga fru Ellevie
från Forsvik - ett läckert sommarhus
på en liten ö i hennes hemby. Föga
anade herr Meissner då att han drygt
tio år senare skulle vara ruinerad efter
en revolution i sitt hemland och att
paret skulle vara tvungna att slumpa
bort sitt paradis till en präst.
text och foto Ulf C Nilsson

”Ryssvillan” står än idag kvar i sin gamla
prakt. Dagens ägare Sture Myrman köpte
det tillsammans med sin fru 1945. Ön är
dock ett minne blott efter att den tidigare
ägaren fyllde igen in mot land med ribb,
alltså sågavfall från Forsviks skogar.
Sture är nu änkling sedan många år och
fyller själv snart 90. Husets skötsel är numera heltidsjobb för honom.
– När jag började få ont i knäna tyckte
någon att jag borde skaffa rullator. Men istället bytte jag ut min mekaniska gräsklippare till en motordriven självgående. Så nu
håller jag mig igång med den, berättar han.
Det blir en hel del gående, för gräsmattorna är på 3 000 kvadratmeter.
Men - hur hamnade det här speciella
huset här? Och hur var det med ”dvärgen”
som är förknippad med det?
– Om vi börjar med huset så var det en
flicka härifrån, Ellevie, som hälsade på sin
syster som bodde i Stockholm. Där träffade hon en flicka som berättade att ”Jag ska
åka till Baku”.
Ellevie tyckte det lät spännande och hängde med. Mer om den historien kan Stures
granne Bo Bremsjö.
– Året var 1892 då Ellevie åkte med till
oljerika Baku. Där träffade hon oljemagnaten Meissner. Han och Ellevie blev snart
ett par och gifte sig.
Som morgongåva fick hon löfte om en
sommarvilla hemma i Forsvik och så blev
det. En byggmästare i Töreboda fick uppdraget och han byggde även ett likadant
hus åt sig själv.
– Tydligen fick ritningen ytterligare spridning, för det finns en likadan till i Ockelbo
8

KÄR GÅVA. Precis vid infarten till Göta Kanal i Forsvik
ligger den här mycket speciella villan. Den byggdes
som morgongåva till en rysk oljemagnats fru.

och ytterligare en i Furusund, berättar
Sture.
Familjen Meissner växte och somrarna
spenderades i Forsvik. En som brukade
bo där var Ellevies kortvuxne bror Valfrid
Enok. Han turnerade som fiolspelare och
drog in mycket pengar på det. Allt skickade han till sin syster för att hon skulle sätta
in dem på banken.
Problemet var bara den ryska revolutionen. Paret Meissner hade blivit ruinerade
och förutom sitt sommarhus hade familjen nu bara en etta i Stockholm att tränga
ihop sig i. Men det gällde att hålla skenet
uppe, så Valfrids pengar gick åt. När han
till slut kom tillbaka till Forsvik upptäckte
han att alla hans tillgångar var borta.
– Då bröt han samman, gick ut i vedboden
och högg av sig vänsterhandens fingrar
så att han aldrig skulle kunna spela fiol
mer. Efter det försökte han livnära sig på
att skriva böcker, men han blev sinnessjuk och fick till slut en fattigvårdplats i
Undenäs. Runt 1940 hängde han sig där,
berättar Bo Bremsjö.
Under Stures tid i huset har exteriören
bevarats.
– Däremot tog vi bort alla kakelugnar
utom en och ersatte dem med en vedpanna och vattenburen värme. Det är så
mycket fönster att det behövdes en hel
del element för att hålla värmen vintertid
i denna sommarbostad. På senare år har
det blivit bergvärme istället och den stora
öppna spisen i bottenvåningen är återskapad, berättar Sture.
Gott om plats finns det nu för barn och
barnbarn som ofta hälsar på. Och strandnära är bara förnamnet.
www.gardochvilla.se

RYSSHUSET. – Fram till husets entré gick tidigare en bro efters om hela tomten tidigare var omfluten av vatten, säger Sture Myrman. Fint förstås, men att ha fast mark att gå på ansågs mer praktiskt, så det fylldes igen redan innan första världskriget.

ARBETAT. Plåtslageriet fick en utmaning vid bygget,
för konstruktionen är rena pusslet. Den speciella
fiskfjällpanelen har hållit sig frisk i alla år.

UTMANING. Ritningarna till huset var komplicerade,
men lockande. Så byggmästaren byggde ett likadant
åt sig själv i Töreboda. Två till finns i Sverige.

PÅ G. Sture Myrman
närmar sig de 90 nu,
och håller igång med
bland annat gräsklippning.
– Men datorer är jag
inte så bra på, så jag ska
gå en kurs till hösten.

DETALJARBETEN. Det sparades inte på kvalitet när
”Rysshuset” byggdes. Så har det också stått intakt i
över 100 år.

VACKER VY. En härlig syn att vakna till. Sovrummet
ansluter direkt till hörntornet och har en fin utsikt
över sjön och Göta Kanals inlopp.

MYSALKOV. Sedan den gamla vedpannan plockats
bort blev den här alkoven ett nytt rum - Här sitter
jag ofta och myser framför den öppna brasan,
berättar Sture.

www.gardochvilla.se
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TORKA. I ugn på 50° med
luckan på glänt då och då. Eller
torka på tråd över varm plats.
Och det är alltid bättre att torka
för lång tid än för kort.

MALA MJÖL. Beroende på kvarn
kan du förvandla de flesta sädesslag till mjöl, gryn och flingor. Fejksjälvhushållning med
köpt råvara som du förädlat.

Välkommen
till Moholm!

SENARE. Frys in hela tomater.
Eller hela paprikor, eller äpplen
skurna i skivor. Mjölkkartonger
funkar som kärl och går att
packa tätt samman i frysen.

Nordkapp 605 ranger

Micore 570 CC

Nordkapp 605 avant ranger

Sting 530 S

Superkampanj
på fönster!

30%

Sting 610 br

MAGMEDICIN. Surkål javisst,
men också tomater, morötter,
gurka, lök och paprika går att
syrejäsa. Eller fermentera. Anses
vara en dunderkur för kroppen.

augusti 2017

M5 KöKscenter
norra Metallvägen 5, stallsiken sKöVDe
e-post: info@lijo.se
tel: 0500-48 81 00 | Fax: 0500-48 81 20

ÖPPET
mån-frE 10-18
lÖr 10-15

LINGONSAFT. Lingon innehåller
bensoesyra som är ett naturligt
konserveringsmedel. Saften
behöver bara värmas upp och
hällas på rena glasflaskor.

DO IT YOURSELF. Ställ dig framför butikshyllan och fundera på vilka produkter du kan fixa
själv. De är fler än du först tror. Vem behöver sylt, saft, fruktmos och inlagd gurka från affären
när det egentligen är så enkelt att göra själv? Samtidigt som du får superkoll på innehållet.
Med äkta råvaror börjar du ta kontrollen över vad du får i dig.

Skippa hjälplösheten och
D I Y med det som mognar
Självhushållning är inte allt eller inget. Lite är också bra och ett medvetet
steg på vägen. Så testa fejksjälvhushållning. Köp råvarorna och D I Y.
text Marie Pallhed | foto Patricia Rodas

A

llt du medvetet gör för att du själv,
din familj, din kropp, din själsfrid,
din miljö eller dina medmänniskor
och meddjur ska må bättre räknas, menar
Maria Österåker, författare till boken
”Självhushållning i praktiken”.
Fejksjälvhushållning är att köpa råvaror
och själv tillverka produkten. Exempelvis
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att handla ekologisk säd och mala det i en
bordskvarn. Något som Maria testat.
– Vi är fejksjälvhushållare och är självhushållande på eget mjöl men inte på egen
säd. På samma sätt kan man göra med
andra råvaror för att efterhand bli självförsörjande på t ex sylt, saft och inläggningar.
– Släng bort den moderna hjälplösheten.
Tro mig det ligger en stor tillfredsställelse
och stolthet i att upptäcka att den självhushållning som varit naturligt för dina
far- eller morföräldrar plötsligt känns
naturligt även för dig.

www.gardochvilla.se

”När du lär
dig konservera blir
det plötsligt möjligt
att tänka självhushållning större
delen av
året”

Horns Tak &
Entreprenad AB

båtar motorer tillbehör,
auktoriserad verkstad

3 enkla recept för fejksjälvhushållare
Plocka eller köp bär, gurkor och äpplen.
Och fixa dina egna livsmedel.
• Rårörd sylt. Vanligt för lingonsylt. Lägg bären i en
skål och krossa dem lätt. Strö över socker och rör tills
sockret har smält. Eller frys in bären
hela och kör dem i mixern med socker när du är sugen.
• Äppelmos. Ser du en passerkvarn på loppis – köp den.
Skär itu äpplena, koka upp med lite vatten tills de är
mjuka. Veva dem i kvarnen. Tillsätt socker vid behov.
• Saltgurka. Tvätta och skiva ca 3 kg frilandsgurka tunt.
Varva i en glasburk med svartvinbärsblad, skivad pepparrot, krondill. Gör lag av 1,8 l vatten, 5 dl socker,
3 msk salt, ½ msk kryddpeppar. Låt koka 10 min.
Häll i 4 dl ättika (10 %) och låt koka upp.
• Mögel i livsmedlet du tillverkat? Skippa hela satsen.
Tyvärr.
• Fler recept finns på bloggen ”Lev på mindre”.

Marineservice
Skaraborg MoholM

HORNS

Öppettider
Måndag-Fredag 10 - 18

TAKTÄCKNING

VallaVägen 4 tel 0506-20753 , 0705-181880

www.MarinserViceskaraborg.se

Box 92047 | 541 02 SKÖVDE
Mobil: 0708-92 52 00
E-post: hornstak1@telia.com
Hemsida: hornstakentreprenadab-skovde.clearsearch.se

www.gardochvilla.se
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Aktuella siffror om solelekonomi
Kostnaden för ett solcellssystem
för en villa handlar om mellan
18 000–23 000 kr per
installerad kW.
En investering i solceller med ett
rätt dimensionerat och installerat
system har en livslängd på 30 år.
■ Statligt investeringsstöd: Ersättning för 20% av kostnaderna.
Stödet ges så länge avsatta
pengar räcker.
ÖVER FÖRVÄNTAN. – Solpaneler är ett sätt för oss
att kunna påverka miljön och se ett resultat av. Solel är också en investering som ger pengar tillbaka.

Exempel 6 kW anläggning
■ Kostnad: 110000 kr
■ Investeringsstöd 20 %: 110000 x
0,8=88000 kr
■ Årsproduktion: 5800 kWh
■ Inkomst egenanvänd el: 1 kr/kWh
■ Inkomst överskottsel: 0,9 kr/kWh
■ Årsinkomst om hälften av elen
används: 2900 kWh x 1 kr⁄kWh +
2900 x 0,9 kr⁄kWh ≈ 5500 kr
■ Återbetalningstid: 88000/5500=16 år
■ Samma anläggning med en
kakylränta på 2,5% har en åter
betalningstid på 22 år.
Källa Energimyndigheten

■ Rot-avdrag: Arbetskostnaden
beräknas till 30% av totalkostnaden. I praktiken 9 % skattereduktion. Det går inte att få
både Rot-avdrag och investeringsstöd.
■ Skattereduktion: Överskottselen
ger en skattereduktion på 60 öre/
kWh, begränsad till 18000 kr/år,
vilket motsvarar 30000 kWh.
■ Elcertifikat: Utfärdas av Energimyndigheten. För varje 1000 kWh
el som rapporteras av anläggning
en utfärdas ett certifikat som ägaren säljer. En del elbolag köper
elcertifikat från privatpersoner.
Källa Energimyndigheten

NÖJDA. – Det är så kul att följa hur mycket el vår solcellsanläggning producerar, säger Ingela och Andreas Ernestam. Miljöintresset får näring varje dag.

Här producerar solen el 8 månader per år
Hur mycket el har vi producerat idag?
Med förväntan kollar Ingela och Andreas appens värden. Och gläds. För
faktum är att deras nya solelanläggning genererar en hel del el. El som
ger pengar tillbaka.
text Marie Pallhed FOTO Maria Eberfors

S

olelen är ett gemensamt projekt
som vi båda tycker är så kul att följa
upp, berättar Ingela och Andreas
Ernestam. Via en app ser vi hur mycket
kW anläggningen genererar och det har
blivit en riktig snackis.
Inte bara hemma utan också bland vänner
och kollegor.
– Hur mycket har vi tjänat idag, brukar
vi fråga varandra, säger Andreas. Hur
många träd har vi sparat?
12

Miljötänket fanns med vid investeringen. Men ingen av dem betraktar sig som
superengagerade miljömänniskor.
– Vi hade pratat om det och jag blev extra
inspirerad på en energikonferens på jobbet, säger Ingela. Så istället för att lägga
pengarna på den nya bil vi tänkt köpa
investerade vi i solel. Andreas fyller i:
– Vi som tänkt bo kvar länge i vårt hus
förlorar ju pengar varje år vi inte gör
investeringen. Pay-off-tiden på anläggningen är cirka 15 år.
Ingela och Andreas bor i en enplansvilla
på 145 kvm byggd 2008. Panelerna sitter i
söderläge och installerades i mars.
– Vår årsförbrukning ligger på 16 000
kWh och vi räknar med att producera
egen el mars -oktober. Cirka 10 000 kWh
per år är teoretiskt möjligt. Ska bli spänwww.gardochvilla.se

nande att se hur det blir i verkligheten,
säger Andreas.
Elen som genereras måste användas
direkt. Den går inte att lagra.
– Överskottet skickas ut på elnätet. Vi
säljer den för 1 kr och 10 öre per kWh.
Men det är i dagsläget rätt krångligt att få
ut full ersättning för elen.
– Först upptäckte vi att vårt dåvarande
elbolag inte köpte egenproducerad el. Så
vi fick byta bolag och välja ett som både
levererar och köper el, säger Ingela.
Anders fortsätter.
– Sen gäller det att hitta rätt i systemet för
ersättningen för el som egentligen består
av 3 delar: Spotpris, el-certifikat och
skattereduktion. Det är lite krångligt och
kräver att man sätter sig in i alla delar.

SJUNKANDE PRIS. Priset på solcellssystem har
minskat och idag kan en solcellsanläggning för ett
villatak vara en god investering också i Sverige.

e
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NY LIVSFAS. Med utflugna barn ges större utrymme för egna intressen. Träning, umgänge och matlagningsgäng är några sådana för paret Ernestam. – Dessutom har solelen har blivit ett gemensamt projekt.

www.gardochvilla.se
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Lindströms

PROFESSIONELL

ALLSERVICE

Bilel & Diesel

När service är som bäst

- en bilverkstad inom
Bosch Car Service

050 - 32 10 10
www.tkiab.eu • info@tkiab.eu

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

Vi reparerar och har
Bytessystem tiLL BåDe
äLDre och nya forDon.
Gratis kontroLL aV
start- och Generator ViD
köp aV ny hos oss!

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

NU UTÖKAR VI VÅR HEM- & STÄDSERVICE
SOM VANLIGT HAR VI ÄVEN PERSONAL INOM
• Bygg
• Snickerier
• Stensättning
• Trädgård
• Trädfällning, röjning mm.
VI HAR PERSONAL FÖR UTHYRNING INOM FLERA YRKEN

Snickeri & inredning

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

• 30 ÅR I BRANSCHEN •
• YRKESERFAREN PERSONAL •
• GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG •
• NÖJD-KUND GARANTI •

Kylarvägen 10, 541 34 Skövde
Telefon:0500-48 60 50
E-post:info@lindstromsbilel.com
www.lindstromsbilel.com

KÖK & BAD

För privatpersoner, företag, kommun och landsting

KOM IN SÅ HJÄLPER VI
DIG MED NYTT DRÖMKÖK,
BILLIGARE ÄN DU TROR!

DAGS FÖR HUSVÅRD?

på

Takrengöring & behandling
Underhållstvätt & tvätt inför målning av fasad

Skövdes starkaste köksteam

En lång rad av HTH:s mest populära modeller finns även som
gör-det-själv lösningar som du själv sätter ihop och monterar.
I gengäld kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens
populäraste köksmärke.

Modellen Sense är tillverkad
av MDF och ytbehandlad med
slitstark lack som är enkel att
rengöra. De stilrena spåren i
luckorna ger en modern och
samtidigt klassisk känsla. Med
Sense skapar du en avslappnad
och trevlig stämning i ditt kök.

Taksäkerhet - Kvalitet - Miljö

31 augusti - 3 september 2017

Bänkskiva 3 192:-

Italienska operasångare och musiker
från Venedig och Milano
framför en ny opera ”Giustino” av Antonio Vivaldi

Torsdag 31 augusti kl. 19:00 PREMIÄR

Kostnadsfri offert!

Fredag 1 september kl. 19:00 GALAKVÄLL fullbokad

Lördag 2 september kl. 19:00 MASKERADBAL*
Söndag 3 september kl. 17:00 GRAND FINAL
Alla operaföreställningar inkluderar en

Tak & fasadtvätt

Lyxbuffé á la xxxxiixxxxx
På lördagen blir det dessutom en maskeradbal med dans och fest.
Pris: Torsdag, fredag och söndag 1050 kr, Lördag 1250 kr

INFORMATION OCH BILJETTKÖP
Beställ biljetter endast via mail info@borstorp.se. Ange namn, mail,
mobilnr, antal och vilken dag. Betalningsanvisning kommer.
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Börstorp Slott
542 92 Mariestad

info@borstorp.se
www.borstorp.se

Priset för köket är inklusive skåp, sockel och handtag och exklusive
bänkskiva, blandare, diskbänk, belysning, vitvaror och frakt.

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken
541 39 Skövde
Tel. 0500-48 58 44

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

Vardagar
7.00-16.00

* Obligatorisk dresskod för Maskeradbalen: Fantasifull utstyrsel, 1700-tal eller
karneval. Operagyckel och en hejdundrande fest med dans. Prosecco ingår!

Annica & Björn
Telefon: 0501 101 10

26 655:-

Förverkliga din egen köksdröm
i din lokala HTH-butik och på hth.se

SKARA / LIDKÖPING
Tel. 0735-063122
renafastigheter.se

www.gardochvilla.se

För mer info:

050175 98 00
www.gardochvilla.se

”

Utställning
av containers

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad
email:info@severinrecycling.se
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Ta tag i dåligt
grälmönster
Sätt en deadline.

Om ni långvarigt grälar på samma
teman, sätt gemensamt en generös
deadline för när ni måste ha löst
problemet.

Byt metod.

Visar sig omöjligt att lösa inom deadline, bestäm er för att sluta gräla om
saken. Det hjälper inte. Ni måste byta
metod. Kanske söka hjälp.

Ifrågasätt.

Ställ er frågan om era personliga
olikheter är så stora att de kanske
inte kan överbryggas. Och hur vill ni
i så fall hantera den saken?

VÅGA. Ingen mår bra av eviga gräl. Stäm av förhållandet regelbundet för att undvika dåligt grälmönster.

Handen på hjärtat: Är grälen ständigt närvarande mellan dig och din
partner? Gräl kan vara bra och viktiga.
Men om de fastnat krävs uppmärksamhet.

A

text Marie Pallhed

tt gräla kan vara konstruktivt och
leda fram till lösningar. Men gräl
kan också - omedvetet eller medvetet - tjäna ett annat syfte: Att undvika
något ännu jobbigare.
– Om ni knappt längre kan urskilja var ett
gräl slutar och ett annat börjar – är grälen
då verkligen konstruktiva, frågar Marit
Danielsson som tillsammans med Magnus
Abrahamsson driver Skilsmässopodden
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och författat boken Lyckligt skild. Eller
pågår de för att ni drar er för nästa steg:
Att tala om huruvida ni kan leva ihop eller
inte?
Och det är lätt att grälandet får fäste i
vardagen utan att man märker det.
– Det är därför så otroligt viktigt att hela
tiden ifrågasätta förhållandet så att man
inte fastnar i ett dåligt grälmönster, säger
Magnus.
Han berättar om ett samtal han hörde på
tåget.
– Kan du ge mig min väska?
– Men … (irriterat) måste du ha den nu?
– Tror du tåget är framme i tid?
– Det kan väl inte jag veta heller?
– Deras samtal, fortsätter Magnus, var ett
ständigt pågående gräl och det lät som
www.gardochvilla.se

Foto Göran Segeholm

Uppmärksamma om gr älandet börjar fastna
FASTNA INTE. Gör något åt en konflikt utan avsikt
eller slut, menar Magnus Abrahamson och Marit
Danielsson.

de inte kunde säga någonting utan att det
blev en konflikt av det. Det var inga allvarliga frågor men de hade fastnat. Grälet
hade blivit en livsstil.

TÄNK EFTER. Handlar konflikten om det som är viktigt mellan er? Kan ni lösa det och komma ur grälet?

www.gardochvilla.se

Syna ditt förhållande menar Magnus.
– Se efter om det inte bakom allt det där
smågrälandet egentligen ligger en önskan
om att gå isär.
Man har en konflikt som upprepas. Det
kan handla om lite vad som helst. Som
disken. Eller bristen på bekräftelse. Den
blir mångordig. Hårda ord yttras. Men
den avslutas alltid med ”nej, jag orkar inte
hålla på med det här mer”.
Till slut så blir det inte ens ett gräl, utan
bara som dialogen på tåget. Marit fyller i.
– Oavsett om du ska stanna eller lämna,
tänk efter: Kommer du att vara nöjd om ni
enas i de ämnen ni grälar om? Eller grälar
ni er fast vid varandra när ni istället borde
flytta fokus till den skarpa frågan runt
hörnet: Fortsätta ihop eller separera?
17
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TRIMMER
PÅ KÖPET*

BÄSTSÄLJARE

MED HUSQVARNA
AUTOMOWER 400-SERIEN

SE DA N 19 95

BATTERITRIMMER 115 iL
VÄRDE 2.700:-

NYHET!

AUTOMOWER® 420
• Ytkapacitet: 2 200 m2 (+/-20%)
• Kapacitet/timme 92 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

Vi
skapar
Vi skapar
BÄTTRE
VILLKOR
för
BÄTTREatt
VILLKOR
för
Dags
städa
VÅRSTÄDA!
VILLAÄGANDET
VÅRSTÄDA!
ochVILLAÄGANDET
köra skräp!
HY R
Hyr
släpkärra
HYRRRA
KÄ
Hyr
släpkärra
Hyr
släpkärra
GKRÄ
ARTRA

AUTOMOWER® 440

22.500:-

RIAS
GRATIS!
GRA TLidköping
IS
Skövde,
GRATIS!
Skövde,
Lidköping
Falköping,
Skara

29.500:INKL. MOMS
*Så länge lagret räcker.

AUTOMOWER 430X
®

• Ytkapacitet: 3 200 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 133 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

Skövde, Lidköping
Falköping,
Skara
Mariestad, Skara
Tibro
Falköping,
Mariestad,
Mariestad, Tibro
Tibro

AUTOMOWER® 450X
• Ytkapacitet: 5 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 210 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

27.500:-

38.500:-

INKL. MOMS

INKL. MOMS

LIDKÖPINGs och sKara
skog & Trädgård

Fantastiska
priser på utvalda
svensktillverkade
markiser.
glasögon & linser
graTis sYnKonTroll
åreT runT!

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

RABATT!

Välkommen till entill en
Välkommen
fristående och helt
fristående
unik
och helt
unikbutik!
butik!

Byt inte taket, låt oss måla det!
10 ÅRS
GARANTI!

Efter

VälkommenSktiövllde
i
Mekonomen Bilverkstad

Din fullserviceverkstad

För en bra dag
gratis
påsynkoll
jobbet.
Välkommen
att göra

Service
direkt!

året runt

BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA

Boka även
age
sSkövde
s
a
m
k
s
i
s
Välkomna
till
Cramo
i
s
a
l
Välkomna
till
Cramo!
k

Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar,
presenningar och mycket mer!
Kylarvägen
5, Hasslum
· Skövde tel 0500-46
97 90
· Lidköping
tel 0510-48 48 50
Tfn.
0500-469790

Vi har behandlat över 900 tak i Skaraborg och har över 20 års erfarenhet

Boka
k
klassis
n
äve
e
g
a
s
s
ma

Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99
Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

Före

2

www.solskyddat.se
0510-50150

Gäller till och med 30/9!

Högsta
kvalitet
& utmärkt
service

r
FUötrnläynttgjaeget
a en
RlOivT-salävnd3rg0d%
spa0r-a25 år

Falköping, Lidköping,
Mariestad, Skara, Skövde
och Vara.

30%
alitet och
v
k
a
t
s
g
ö
H
ervice!
utmärkt s

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se
För mer
mer information
information
För
www.villaagarnaskaraborg.se
www.villaagarnaskaraborg.se

sKara, Smedtorpsgatan 1
Telefon 0511-44 14 80

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!
Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

www.takbehandlingar.se
I SAMARBETE MED

Villaägarna Skaraborg
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Kärrorna
Kärrorna finns
finns ii Falköping,
Falköping, Lidköping,
Lidköping, Skövde
Skövde och
och Mariestad
Mariestad

LIDKÖPING, Sockerbruksgatan 13
Telefon 0510-29898
E-post info@shmarin.se
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UPP TILL

!

Vi skapar
Vi
skapar VILLKOR
BÄTTRE
BÄTTRE
VILLKOR
för VILLAÄGANDET!
för VILLAÄGANDET!

• Ytkapacitet: 4 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 167 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

INKL. MOMS

Gård&Villa

www.gardochvilla.se

www.cramo.com

Mekonomen
Skövde
Mekonomen
Rörstrand
Norregårdsvägen
Strandgatan
28 1
Tel 0500-48
9985
10
Tel.
0510- 48 58

19

www.gardochvilla.se
Mekonomen Rörstrand
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TREVLIGA. – Jag har
alltid älskat marsvin.
De är så sociala, säger
Lotta. Kan inte vara
utan dem. Men inte ha
dem hemma. Stefan
är så allergisk. Men
hundarna funkar här.
På jobbet har jag
marsvinsrum.

BOHEMISKT. – När vi flyttade ihop kom jag med
mina Ikea-möbler i stram stil och blandade upp
bland Stefans rustika möbler, säger Lotta. Terrarierna blir ju också inredning. Även om vi inte tänker
så.

PÄLSDJURALLERGISK. – Reptiler är intressanta. Och
de påverkar inte min allergi. Som hundarna gör.

GULDKANT. – Vi grillar utomhus året runt. Och det
blir bara kött för min del, säger Stefan. – Vi försöker
lyxa till i vardagen, inflikar Lotta. Med enkla medel.
God mat och en hotellfrukost ibland.

”Vårt fritidst jobb
intresse är vår
och tvärtom”

SAMMA INTRESSE. – Livet med djur är vår hobby och vårt jobb, säger Lotta Ek och Stefan Axelsson.

Deras djurintresse förd e dem samman
För honom började det med ett nördigt intresse redan som barn. För henne som en väg till läkning. Nu lever de
sin dröm 24/7. Med djurintresset som
passionerad drivkraft både hemma
och på jobbet.

V

text Marie Pallhed

isserligen har Lotta Ek alltid varit
intresserad av djur. Började rida
redan i 4-årsåldern och blev med
marsvin runt 7. Men det var först efter en
familjetragedi som hon på djupet insåg sitt
stora behov av djur i sin närhet.
– Min dåvarande man förolyckades för
drygt 5 år sen. Jag blev ensamstående
mamma till två pojkar på 3 och 4 år. Det
var som en avgrund öppnade sig och jag
ser nu efteråt hur djuren hjälpte mig att
överleva.
För utan att riktigt veta hur det gick
till började hon skaffa sig alltfler djur: 2
katter, 1 hund, 1 häst till, 1 hund till, några
kaniner och ett akvarium.
– Allt skedde intuitivt. Jag fick några djur,
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andra köpte jag och långsamt märkte jag
deras läkande effekt på mig. Jag började
må bättre.
Stefan Axelssons historia börjar med
maskar på kläderna redan som pytteliten.
– Jag var och är helt sjukt intresserad av
djur. Älskade som barn att kolla maskar.
För det finns något alldeles särskilt spännande med att lära sig förstå olika livsformer. Och hur man ska hantera dessa.
Han skiljer på djur som känslomässigt bekräftar oss människor – som hundar och
katter – och de som ”skiter fullständigt” i
människan. Som reptiler exempelvis.
– Man mår bra av att umgås med båda,
säger han. Det handlar om att lära sig
sköta om djuren utifrån deras behov. Att
få känna att jag mår bra av att göra något
för den här individen. Och veta att mitt
ansvarstagande leder till djuret mår bra.
Och just ansvarstagande utan förväntningar på att få något igen är grundläggande för Lottas och Stefans liv med sina
djur.
– Djur hjälper till att utveckla en empatisk
www.gardochvilla.se

VÄLMÅENDE. Att djur har en må-bra-effekt på
människor vet Lotta och Stefan. Både genom egna
erfarenheter och vetenskapliga rön. – Till och
med fiskar är bra för hälsan. Ett akvarium sänker
blodtrycket.

LIVSCYKELN. – Har man djur kommer samtal om
liv och död naturligt, säger Lotta. För ett barn att
tillsammans med en vuxen ansvara för ett djur ger
barnet en naturlig förståelse för livsbetingelserna.

förmåga, säger Lotta. Barn med ansvar för
djur kan tidigt lära sig hur man bryr sig
om någon annan. Genom ansvarstagandet att ge mat och motion. De får möjlighet att få fatt i sin förmåga att känna in
omgivningen.
För att det handlar om att ta ansvar när
man har djur råder det ingen tvekan om.
– Ingen av oss anser att det ”bara” är att
köpa en hamster eller några fiskar, fortsätter Stefan. Att bli med djur handlar om
ett åtagande att sköta om det liv man fått
ansvar för. Min mammas ord är ledord:
”Du är väl snäll mot djuren? De har bara
ett liv”.
Safe-place hemma för Lotta och Stefan
ligger på landet. En liten gård, bohemiskt
inredd med mer fokus på det sköna i
livet än på ordning och reda. ”Lite stökigt
har vi” är Lottas ord medan Stefan säger
”kaos”.
– På köksbordet ligger tången vi nyss
använt tillsammans med dagens post,
magnetkulor och en fruktskål.
Precis som vi vill ha det.

DET VILDA. Ängen utanför fönstret drar till sig
ekosystemets alla djurarter. – Stefan brukar klippa
gångar i ängen så att vi kan gå ut, andas och ta del
också av de vilda djuren i omgivningen. Underbart.
ÖKAD FÖRSTÅELSE. –
Folk kan mer om sina
djur idag än för 15 år
sedan. Man månar
om att de ska må väl
fysiskt och mentalt,
säger Stefan. Det
känns bra.

Lotta Ek och Stefan Axelsson

MIN BORG. – Hemma kopplar jag av i soffan med
brasan tänd. Spelar ett spel på mobilen, stickar
raggsockor eller målar med färger i en målarbok
för vuxna.

www.gardochvilla.se

Familj: Vuxna barn, hemmaboende
mindre barn och många husdjur.
Bor: På gården Lyckegård på landet.
Jobb: Driver och jobbar på
@BraZooorebro.
Kreativt tänk: Du lär dig massor av och
genom djur. Och du mår bra av dem.
Inredningstänk: Bohemiskt stök ger
trivsel.
Drömmer om: Att skapa en kaningård
som tar emot och omplacerar
oönskade djur.
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Funderar Du på att sälja?

Välkommen
till oss!

Ring för kostnadsfri
offert 0511-215 15

Nya Opel

INSIGNIA

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

ÖPPET HUS 2 SEPTEMBER

- fönster du kan lita på -

Marianne & Leif Nilsson 0511-340490

Vi säljer Crawfords
garageportar!

Tysk teknik för alla

www.vanerfonster.se
Vi utför
också allt inom
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00
Lidköping 0510-66 000byggnationer
• Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

• Klassledande LED Matrix-strålkastare
• Intelligent fyrhjulsdrift och 8-växlad automatlåda1

Altaner, utbyggnader, inglasade
uterum, fasader och tak mm

•

• 3 års service, assistans och garanti ingår3

å
oss p
Gilla ook!
b
e
c
a
F

ÖPPETTIDER:

Månd 07.00-18.00
Tisd-torsd 07.00-16.00

Insignia Sports Tourer

fr. 237 900 kr

Välkommen in!
www.vanerfonster.se

Hantverkaregatan 13,
Mariestad
Telnr 0501-39 30 98

Skara 0511-215
15 • Skövde15
0500-43
54 000500-43
• Lidköping
000
Skara 0511-215
• Skövde
540510-66
00
• Tidaholm
0502-104
• Göteborg 031-276
Jönköping
036-440
13 00 276
Lidköping
0510-66
000 •50Jönköping
036-440276
13•00
• Göteborg
031-276
• Falköping 0515-290 100

mariestad@crawfordcenter.com

24 timmars nödsamtalstjänst2

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage
Det är dags att vidga vyerna, se världen med nya ögon och
möta helt nya Insignia Sports Tourer. Den exklusiva
utmanaren som är designad efter dagens drömmar och
framtidens visioner. Ta ditt förnuft till fånga men behåll gärna
dina förstklassiga begär – kom in och provkör.
Välkommen till nya Opel.
Öppet Hus lördag 2/9 kl. 10-14 och söndag 3/9 kl. 12-15

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

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

www.gardochvilla.se

Truvegatan 5, Lidköping • 0510-48 81 97

Öppet vardagar kl. 9-18 under augusti

Hammarsmedsgatan 30, Mariestad • 0501-646 10

F.o.m september öppet även lördagar kl. 10-14

Kaplansgatan 34, Skövde • 0500-44 48 88

www.gustafebil.se

Badhusgatan 28, Vara • 0512-326 51

Följ oss på facebook.com/gustafebil

Tillval. 2OnStar-tjänsterna kräver aktivering och tillhandahålls i mån av mobiltäckning och tillgänglighet av OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter testperioden. För mer information se opel.se/onstar. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3-8,7 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 112-199 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. 3Erbjudandet gäller tillsvidare och vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom
Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej
att kombinera med andra erbjudanden eller avtal.
1

www.gardochvilla.se
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SOMMARKAMPANJEN FORTSÄTTER

K A M PA N J

Motor på köpet!
Värde 4 000 kr.

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!

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping
Måndag – torsdag
14 – 18 alla produkter helt
Vi tillverkar
Fredag 12 – 16
utifrån din beställning och du kan anTfn 0515-152 33
passa färg, form och mått utifrån ditt
info@solskyddsteknik.se
hus och dina fönster och dina behov.
www.solskyddsteknik.se

Terrassmarkis
3.000:- rabatt

inkl. motor och sändare

Fönstermarkis
1.500:- rabatt

inkl. motor och sändare

Produkter ur
Erbjudandet gäller beställningar t.o.m. 15 sep. 2017

Solskyddsteknik i Falköping AB
Järnvägsgatan 36, 521 33 Falköping
Telefon: 0515- 152 33
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

