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TEMANUMMER REPORTAGE FOTOTÄVLING TIDAHOLMS-QUIZET

Gamla Torget 10, Tidaholm  •  Tel. 0502-108 25  •  www.svenskfast.se/tidaholm

Snart är vi åter fulltaliga och det  
firar vi med att erbjuda gratis skriftlig  
värdering med fri påkoppling av vår  
tjänst Bostadsvärdet!*

*Gäller villor, fritidshus och bostadsrätter under perioden 1/4–30/6 2020. Värde 2000 SEK.

Gratis värdering

Therese Anna-Lena Emelie
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Är du intresserad av att annonsera eller få mer information? Ring 0502-106 00.

Utges av: Tida Reklam, Ulvestorpsg. 1, Box 102, 522 23 Tidaholm. 
Tel. 0502-106 00. Ansvarig utgivare: Fredrik Nossler

Corona och våryra!
I skrivande stund håller viruset på att  
eskalera även i Sverige med fler 
och fler smittade varje dag. Siffran 
stiger men just nu är det 1032 smittade  
och tre dödsfall i Sverige (16/3) 
och det ökar. Tisdagen 10/3 höjde 
Folkhälsomyndigheten risken för 
smittspridning till mycket hög. 
Det finns nu tydliga tecken på att 
coronaviruset har börjat spridas i 
det svenska samhället. Vi har fått 
rekommendationer att undvika  
kollektivtrafik, hålla avstånd, undvika 
stora evenemang och att vara extra 
noga med den egna hygienen som att 
tvätta händerna ofta. Italien med 60  
miljoner invånare har satts i karantän  
och alla idrottsevenemang har ställts 
in. Vad är det som händer i vår värld? 
Det råder en väldig osäkerhet i  
världen och man vet väl inte riktigt  
vart det tar vägen. När ni läser detta 
så vet ni säkert ännu mer än vid 
Tidaholms-Guidens pressläggning 
(16/3).

Men vi får inte deppa ihop totalt 
utan se lite positivt nu när våren 
är här! Ett annat säkert vårtecken 
är när årets första nummer av  
Tidaholms-Guiden landar i brevlådan.  
Tidningen du håller i handen är 
ett fullmatat nummer med väldigt 
mycket läsvärde. Ni hittar bland  
annat reportage från nyöppnade  
Jives Kök & Café, 25-årsjubileum 
hos JK Service, nyöppnad låsbutik  
– Bravida, Ipab har fått stororder  
och Rudbecksgymnasiet söker elever  
till Industriprogrammet. Ni hittar  
tema: mode & livsstil, tema: dags  
att deklarera och tema: hantverkare,  
dessutom många erbjudanden och  
kuponger att klippa ur.

Fredrik Nossler

Familjesidan
Kommunens nyfödda tillkännages 
på våra familjesidor. Här ser du också 
alla nystartade företag.

Tema: mode & livsstil
Vårens nyheter hos en del av våra 
butiker. Vilka trender ser vi år 2020?

Fototävling
Nygammal nyhet! Vi återinför vår 
fototävling där läsarna får skicka in 
bidrag och vinna fina priser.

Tidaholms-Quizet
Testa dina Tidaholmskunskaper! 
Du får gissa en gång per kategori, 
hur många poäng får du?

Tema: dags att deklarera
Viktiga datum samt företag som kan 
hjälpa dig med deklarationen finner 
du i detta tema.

Profilen
Vi har ställt 19 snabba frågor till 
Sanna Åsberg. Vem skulle hon vilja 
vara för en dag?

Krönikan
Runo Johansson är krönikör och 
skriver om vikten att engagera sig,  
oavsett om det är politiskt eller inte.

Favoritrecept
Behöver du matlagningsinspiration? 
Här får du recept på bland annat en 
saftig kyckling med dill och gräslök.

Tema: hantverkare
Under tema: hantverkare kan du 
bland annat läsa om hur du kan göra 
för att få en grönare gräsmatta. Du 
får även tips på vilken målarfärg som 
passar till ditt projekt.
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Hote llets 
eventka lender
17/4  Restaurangen kvällsöppen

18/4  Restaurangen kvällsöppen

24/4 Restaurangen kvällsöppen

25/4  Restaurangen kvällsöppen

20/5 Quiz och Räkafton

27/5 Tidaholmskampen final  
 och Räkafton 17.30-

3/6 Räkafton

11/6 Lunchstängt och restaurangen  
 abonnerad kväll

12/6  Lunchstängt

17/6 Räkafton 

24/6 Räkafton 

25/6 Räkafton 

1/7 Räkafton 

3/7 Räkafton

Restaurangen öppnar 18.00 
om inget annat anges

Boka gärna bord 
0502-123 90

Lunch på Hotellet
Tisdag-fredag 11.30–14.00
Dagens lunch på buffé: 100:-
Veckans vegetariska på tallrik: 100:-
Veckans fisk på tallrik: 110:- 

Välkomna!

Catering
Student, bröllop, dop
För menyer samt matlagning ansvarar vår 
fantastiske köksmästare Morgan Björk.  
Välkommen att beställa från våra färdiga 
menyer eller komponera er egen  
tillsammans med oss.

www.stadshotellettidaholm.com

Boka gärna bord 0502-123 90
Hjärtligt välkomna!

Söker ni lager, förråd, Söker ni lager, förråd, 
möbellager eller lägenheter?möbellager eller lägenheter?

Tel. 0502-784 184, 0739-400 334      info@awen.se

Allt från byggnation och 
renovering till förvaltning!
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24/3 Familjefesten - kulturfilm 
på Sagabiografen.

25/3 Torgdag på Gamla torget.

25/3 Torgcafé i Kyrkans hus.

28-29/3 "Framåt" - animerad  
familjefilm på Saga.

29/3 Café Villan i  
Disponentvillan.

29/3 Söndagscafé med  
musikquiz i Härja  
hembygdsgård.

30/3 Invigning av ny låsbutik 
–Bravida.

2/4 "Min pappa Marianne"  
- bio på Sagabiografen.

2/4 ”Så blir du en drömar-
betsgivare” - föreläsning 
med Svante Randlert i 
bibliotekshuset.

2/4 Bokklubb för 10-13 år på 
Tidaholms stadsbibliotek.

2/4 Premiär för Storms  
Fothälsa.

2/4 Quiz på Jives Kök & Café.

3/4 After work på Turbinen.

4-5/4 Premiär Lambevads 
Gårdshälsa. 

4/4 Frukostbuffé på Mekka.

4/4 Gourmetkväll på  
VinContoret.

4/4 Vårkonsert med Vulcans 
Musikkår i Tidaholms 
stadsbibliotek.

5/4 Lionskonsert med  
gospelkören Joybells  
och My Kullsvik.

5/4 Café Villan i  
Disponentvillan.

6/4 Skåningarna – motions-
dans i Folkets park.

7/4 "The Peanut Butter  
Falcon" – kulturfilm på 
Sagabiografen.

7/4 Jazzkonsert i  
bibliotekshuset.

10/4 Bluesmusik med The 
Club på Thaipalatset.

15/4 Torgcafé i Kyrkans hus.

16/4 Tidaholmskampen  
– frågesport på Turbinen.

17-19/4 Giffcupen 2020.

17/4 After work på  
Jives Kök & Café.

18/4 Brunch på  
Jives Kök & Café.

20/4 Engdahls – motionsdans  
i Folkets park.

20/4 Öppet hus på  
Kulturskolan Smedjan.

22/4 Torgdag på Gamla torget.

22/4 Vardagsmiddag i  
Fröjereds församlingshem.

22/4 Öppet hus på  
Kulturskolan Smedjan.

24-26/4 Giffcupen 2020.

25/4 Introduktionsutbildning 
på TA Körkort.

30/4 Valborgsmässofirande  
vid Hellidens slott.

1/5 Vårparad med Vulcans 
Musikkår och Kultur- 
skolans ungdomsorkester.

2/5 SM i disco, hiphop och 
slowdance i Sparbanks-
hallen.

2/5 Motorlördag, cruising och 
drive in-vigsel på Gamla 
torget.

2/5 Lions anksim.

4/5 Sista dagen att deklarera.

4/5 Donnez - motionsdans i 
Folkets park.

4/5 Öka farta sista  
kvarta-loppet.

7/5 Bokklubb för 10-13 år på 
Tidaholms stadsbibliotek.

9/5 Cosi fan tutte – komisk 
opera av Mozart på  
Sagateatern.

9/5 Provning av roséviner på 
VinContoret.

13/5 Förskolans dag i  
Bruksvilleparken.

13/5 Torgdag på Gamla torget.

13/5 Vårkonsert med Kultur-
skolan Smedjan på  
Tidaholms stadsbibliotek.

14/5 Tidaholmskampen –  
frågesport på Turbinen.

17/5 Slaget vid Gestilren  
– markscanning och  
berättelser av Per Wahl-
ström, Martin Toresson 
och Roberto Grassi.

18/5 Humbles - motionsdans i 
Folkets park.

20/5 Torgcafé i Kyrkans hus.

20/5 Quiz och räkafton på 
Stadshotellet. 

22-23/5 Tidaholms Bluesfestival.

 

www.tidaholm.se
Med reservation för ev. ändringar  

bl.a. p.g.a. coronaviruset.
Vi förbehåller oss rätten att välja ut  
de arrangemang vi anser ha störst  

allmänintresse. / Tida Reklam



MAT • FIKA • TÅRTOR • BRÖD • SMÖRGÅSTÅRTOR • GRUPPBOKNINGAR • FEST

Vi tar emot beställningar och 
gruppbokningar alla dagar i veckan. 
Se vår hemsida för vår meny.  
Vi har fullständiga rättigheter.  
Vår- och sommartid driver vi  
även vårt Glasskafé Kaffestugan. 

TURBINEN TIDAHOLM
Museigatan 3 • Tel. 0502-130 80
info@turbinentidaholm.se
www.turbinentidaholm.se

Välkommen till vårt Stenugnsbageri 
och Kafé Turbinen på Turbinhusön!

ÖPPETTIDER
Fredag  17.00-22.00  After work
Lördag  09.00-16.00  Frukostbuffé, mat och fika
Söndag  11.00-16.00  Mat och fika

Från 1 maj har vi öppet ALLA dagar hela sommaren
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Medverkan är gratis!      Mejla en bild och bildtext till oss senast 
5/5 för att komma med i nästa nummer familjesidan@tidareklam.com

Carl Walléns Elektriska AB      16/1
Massage Muskelknuten i Tidaholm  30/1
Härja Entreprenad AB       3/2
Erik Schultz Entreprenad AB       5/2
Pers Tennis och Padel     12/2
Rento Sweden AB     12/2
Isabelles skönhet     28/2

Elsa 
Malin Karlberg och Fredrik Lind, 
Tidaholm, fick den 30 december en 
flicka, Elsa. Vikt 4040 g, längd 51 cm. 
Storasyster Linnea är med på bilden.

Ville 
Ida Lindberg och Jimmy Johansson, 
Tidaholm, fick den 23 december en 
pojke, Ville. Vikt 3785 g, längd 51 cm. 
Foto: Sussies foto.

Agnes 
Astrid Topsom och Max Schöning, 
Folkabo, fick den 8 december en flicka, 
Agnes. Vikt 2505 g, längd 48 cm. Med 
på bilden är stolta storasyster Cornelia. 

Nelli Jonalie 
Moa Kumpula och Jonathan Petersson, 
Tidaholm, fick den 10 september en 
flicka, Nelli Jonalie. Vikt 3285 g, längd 
48 cm. 

Ellen Daniella 
Malin Rudmarker och Simon Andersson, 
Tidaholm, fick den 9 november en flicka, 
Ellen Daniella. Vikt 3545 g, längd 47 cm. 
Selma är nu en stolt storasyster.  

Vera 
Kristin Jakobsson och Anders Andersson, 
Tidaholm, fick den 22 november en 
flicka, Vera. Vikt 4135 g, längd 52 cm.

Signe 
Jennifer Johansson och Erik Thurén, 
Tidaholm, fick den 31 oktober en flicka,  
Signe. Vikt 3360 g, längd 49 cm.

Stella 
Matilda Ahlgren och Emil Ekman Ehlin, 
Tidaholm, fick den 2 november en flicka, 
Stella. Vikt 3940 g, längd 50 cm.
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Västra Drottningvägen 15, Tidaholm

073-053 62 14

BOKA CATERING!
Vi hjälper dig att fixa catering till skolavslutningen,  

studentfirandet eller födelsedagen! 

Ring 073-053 62 14 för pris- och menyförslag

DAGENS 
LUNCH 90:-
Måndag-fredag  

11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé,  
hembakat bröd,  
kaffe och kaka
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Tävling Leta upp vilka annonser eller reportage pusselbitarna är tagna 
ur, skriv företagets namn och skicka in svaren till oss så kan du 
bli lycklig vinnare av en kokbok från Leif Mannerström.

KV JÄRNSKOG, TIDAHOLM        SKISS FLERBOSTADSHUS 20200129

KV JÄRNSKOG, TIDAHOLM
SKISS TRYGGHETSBOENDE 2020 01 29

Vy från Fredsgatan.

77 99 101066 77 88 99 1010

11 22 33 44 55

1. ........................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................

6. .......................................................................

7. ........................................................................

8. .......................................................................

9.........................................................................

10. ....................................................................

Klipp ur sidan och skicka till:  
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm senast 5/5.
Eller mejla: tidaholmsguiden@gmail.com  
Märk kuvertet ”Företagspussel”. Vinst hämtas av vinnaren.

Namn: ____________________________________________

Mobil: ____________________________________________

Adress: ____________________________________________

 __________________________________________________

E-post: _____________________________________________



ÖPPETTIDER  mån-tors 11-22, fre 11-23, lör 12-23, sön 12-22

Påskliljor
Tetê A Tetê
Från Frillesås

Påskliljor
Tetê A Tetê
Från Frillesås 25:-

Massor av olika sorters lökväxter mm

Pencéer
Superfina
Frosttåliga i många färger

Pencéer
Superfina
Frosttåliga i många färger

9:-9:-/St/St

10 st för 80:-
Hel låda med 24 st

för 168:-

10 st för 80:-
Hel låda med 24 st

för 168:-

Sättpotatis
2kg 
Från Lpm-Potatis

Sättpotatis
2kg 
Från Lpm-Potatis

39:-39:-
Påsen Påsen 

Tulpaner 
10-Pack
Tulpaner 
10-Pack 45:-45:-

BuntenBunten

  Över 20 sorter
  Börja förgro

 nu för tidig
  skörd.

  Över 20 sorter
  Börja förgro

 nu för tidig
  skörd.

120:-120:-
 3 Buntar  för 3 Buntar  för

Bärbuskar
Många sorter.
Amerikanska
Blåbärsbuskar
Flera sorter.

Bärbuskar
Många sorter.
Amerikanska
Blåbärsbuskar
Flera sorter.

Pelargonior
Mängder av olika sorter
Årets pelargon 2020
Mårbacka
Calliope
Caliente
Brocard
Zonale
mm.

Pelargonior
Mängder av olika sorter
Årets pelargon 2020
Mårbacka
Calliope
Caliente
Brocard
Zonale
mm.

BLOMSTERMARKNAD
10.000-tals vårblommor 
av högsta kvalitet.

Välkomna till oss !
Torget Tidaholm varje Onsdag 9:00-16:00

YOUYOU
GÖTEBORG ABGÖTEBORG AB

BLOMMOR BLOMMOR 44BLOMMOR BLOMMOR 44YOUYOU
GÖTEBORG ABGÖTEBORG ABBlommor4you.se

5 st för 100:-5 st för 100:-

Vi har även fruktträd och häckplantor.
Beställ på vår sida
så tar vi med dom veckan därpå.



Stallängsvägen 13, Tidaholm

ÖPPETTIDER  mån-tors 11-22, fre 11-23, lör 12-23, sön 12-22

Måndag-fredag kl. 11.00-14.30 • Pizza, kebab, sallad • Inkl. sallad, dricka och kaffe
DAGENS LUNCH 90:-

Betala med 
kort eller 

GLAD PÅSK önskar Eddie med personal!

PIZZA •• KEBAB •• SALLAD

05005022 --114646  4646

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m. 12/4 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m. 12/4 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m. 12/4 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m. 12/4 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

Vid stora beställningar kan utkörning ordnas

NYHET!
Nu har vi även  

laktosfri kebabsås  
samt nöt- och  
kycklingkebab!

Påskliljor
Tetê A Tetê
Från Frillesås

Påskliljor
Tetê A Tetê
Från Frillesås 25:-

Massor av olika sorters lökväxter mm

Pencéer
Superfina
Frosttåliga i många färger

Pencéer
Superfina
Frosttåliga i många färger

9:-9:-/St/St

10 st för 80:-
Hel låda med 24 st

för 168:-

10 st för 80:-
Hel låda med 24 st

för 168:-

Sättpotatis
2kg 
Från Lpm-Potatis

Sättpotatis
2kg 
Från Lpm-Potatis

39:-39:-
Påsen Påsen 

Tulpaner 
10-Pack
Tulpaner 
10-Pack 45:-45:-

BuntenBunten

  Över 20 sorter
  Börja förgro

 nu för tidig
  skörd.

  Över 20 sorter
  Börja förgro

 nu för tidig
  skörd.

120:-120:-
 3 Buntar  för 3 Buntar  för

Bärbuskar
Många sorter.
Amerikanska
Blåbärsbuskar
Flera sorter.

Bärbuskar
Många sorter.
Amerikanska
Blåbärsbuskar
Flera sorter.

Pelargonior
Mängder av olika sorter
Årets pelargon 2020
Mårbacka
Calliope
Caliente
Brocard
Zonale
mm.

Pelargonior
Mängder av olika sorter
Årets pelargon 2020
Mårbacka
Calliope
Caliente
Brocard
Zonale
mm.

BLOMSTERMARKNAD
10.000-tals vårblommor 
av högsta kvalitet.

Välkomna till oss !
Torget Tidaholm varje Onsdag 9:00-16:00

YOUYOU
GÖTEBORG ABGÖTEBORG AB

BLOMMOR BLOMMOR 44BLOMMOR BLOMMOR 44YOUYOU
GÖTEBORG ABGÖTEBORG ABBlommor4you.se

5 st för 100:-5 st för 100:-

Vi har även fruktträd och häckplantor.
Beställ på vår sida
så tar vi med dom veckan därpå.



Villagatan 1 
(f.d. VB-huset)
tel: 070-758 72 53

Öppettider:  
ons-fre 12-18
lör 10-13

Här finns presentartiklar och inredningsdetaljer 
i en mysig miljö. Kom in och låt dig inspireras!

Ca 70 m² med saker man ”villhöver”!
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De hetaste trenderna 2020
Vårmodet 2020 innehåller allt från det sena 60-talet i form av färg och mönster till  
tropiska tendenser, ödmjuk denim och disco-vibes – och så klart mycket mer!

Västen gör comeback
Västen gör en triumferande come-
back 2020 och spås bli en av vårens 
absolut hetaste trender. Bär den över 
skjorta eller i kombination till en 
skräddad suit-look. 

60-talet tar över
Flower power-eran av 
öve rd i mens ione rade 

blommor, stickat och 
psykedeliska färger 
är tillbaka. Det 
elektriska 60-talet 

fullkomligt tar över 
vårmodet! Tänk 
m or f ö r ä l d r a r n a s 

gamla kökstapet av 
orange, brunt och 
blått och du är 
mitt i prick.

Tropiska mönster
Klimatkatastrofen har helt klart 
smittat av sig på modet, med all rätt! 
Exotiska blommor, klara färger och 
palmblad pryder allt från Fendi till 
Louis Vuitton. Alla tycks vara överens 
om vad som är viktigast våren 2020.

Guldfolie
En mängd designers är inne på sam-
ma linje vilket gör att du kan räkna 
med att det blir en trend i vår. Dyk 
upp på fest nästa gång i en guldkreation 
à la extra allt!

Transparant tyg
Less is more nästa säsong då  
material som chiffong och tyll tar 
över. Här kan du med fördel tänka 
lager på lager för att inte känna dig 
för avklädd!

För henne:
Kritstrecksrandig kostym
Klassiskt och elegant! Power-kostymen 
är på väg tillbaka. Vi ser det i form av 
bredare slag, boxigare modeller och 
kritstreck. Jackan kan med fördel även 
bäras till nedtvättade blå jeans.

Skinnbyxor
Enklare att bära än du tror. Skinn-
byxor med rätt passform (jätteviktigt 
att de sitter snyggt!) kan matchas 
med en enkel t-shirt, skjorta eller  
enfärgad collegetröja.

Oversize skjorta
Skjortorna växer på längden i vår. 
Du ska inte stoppa in den i byxorna 
utan låta plagget gå ner en bra bit på 
höften. Ganska skönt på sommaren 
då stora skjortor upplevs som svalare 
och luftigare.

Källa: elle.se, daniel.cafe.se

För honom:
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2020

FRANSÉNS UR & OPTIK

LAMBEVADS GÅRDSHÄLSADECOR HEMINREDNING

TYG & TINGTYG & TING

MÖBELKÖP

EKBERGS KLÄDER

LIDÈNS BLOMMOR



STORT URVAL

STUDENT

Kostym� 1795 kr
Skjorta� 295 kr
Slips� 295 kr

2020 kr

paket

Välkommen till

TIDAHOLM

ÖPPET
  TIS-FRE:  10-18  
  LÖR:  10-13

MÅNDAGAR STÄNGT

Se våra
skyltfönster

VI HAR ÄVEN RIKTIGT

XXXXXXL
STORA STORLEKAR
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STORT URVAL

TYG & TINGTYG & TING
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2020

EKBERGS KLÄDER

FRANSÈNS UR & OPTIK

KONDITORI MEKKA

MÖBELKÖP

LAMBEVADS GÅRDSHÄLSALIDÉNS BLOMMOR
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Stallängsvägen 5     Tel. 0502-106 58     www.konditorimekka.se  

Giltig t.o.m. 18/4. Gäller endast 
ordinarie priser med kupong.

En valfri varaEn valfri vara

Kom in i vår butik och handelsträdgård och

LÅT DIG INSPIRERAS!

Påskerbjudande! 
Påskprinsess  
10 bitar, 225 kr

 
Vi gör smörgåstårtor  

till alla tillfällen  
Välj mellan 4 olika sorter  

Finns upp till 24 bitar!

Frukostbuffé  
Fredag och lördag 08.00-12.00

Frukosterbjudande varje dag!  
Kaffe, juice, smoothie,  
fralla och ägg 70 kr!

 
Välkomna till oss!  

Fia och Björn med personal
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DECOR HEMINREDNING

MÖBELKÖP

LAMBEVADS GÅRDSHÄLSA

FRANSÈNS UR & OPTIKKONDITORI MEKKA

EKBERGS KLÄDER

TYG & TINGTYG & TING



PAKETPRIS
Säng + bäddmadrass + ben = 

13 990:-
Säng + bäddmadrass + ben + gavel = 

15 990:-
Priser gäller  

180 cm bred säng

Köp kvalitet – det lönar sig

��������
���� � ���� �����

��������
���� � ���� �����

��������
���� � ���� �����

NYHET
i butik!

Everest 
Bekväm högryggad 
soffa som finns i olika 
färger och skinn.

Crystal 
Kontinentalsäng.

Elsa 
Snurrfåtölj som 
finns i både skinn 
och tyg.

Birgit 
Seniorfåtölj med 
ställbar rygg.

Cora 
Svensktillverkad  
hallmöbelserie.

Svensktillverkade brickbord, 
kuddar och brickor.

www.mobelkop.se
Vardagar  09.30-18.00 
Lunchstängt  13.00-14.15
Lördagar  09.30-13.00

Ramstorpsvägen 2,
Tidaholm

Tel. 0502-714 81

Fri hemleverans  
inom 6 mils radie  

från Tidaholm 

–  vi monterar dina nya  
möbler och kör bort dina  

gamla utan kostnad. 
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Syr gardiner på beställning, efter Syr gardiner på beställning, efter 
dina önskemål!dina önskemål!

ANNELIE NYMAN   TEL: 0768-66 98 26          ÖPPET ONS-TORS 14-18, LÖR 10-13         TRÄDGÅRDSGATAN 30 (VID STADSPARKEN)

GARDINER • SÖMNAD • HEMINREDNINGGARDINER • SÖMNAD • HEMINREDNING

Premiär!  
hälsobutik i dimbo

Den 4-5 april 10.00-14.00
Under öppningsdagarna får du som handlar  

för minst 300 kr (ej foder) en

goodiebag  
värde 150 kr

Välkommen!

Lambevads
Gårdshälsa

Naturliga hälsoprodukter för dig och dina djur
Foder och tillskott för häst, hund och katt. 

Naturliga kost- och träningstillskott, hud- och hårprodukter,  
handgjorda doftljus, kryddor m.m. 

Våra produkter är ekologiska,  
glutenfria samt fria från onödiga tillsatser.

Öppet mån, tis, tor 13.00-19.00  
Övriga tider efter ö.k. 0707-96 26 24

Vi tar swish- och kontantbetalning

Dimbo Nedre Lambevad 1
www.lambevads-gardshalsa.se 
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KONDITORI MEKKA



Mån-fre  09.30-18.00   
Lunch  13.00-14.00

Delbetala räntefritt
Tel: 0502-102 36
www.fransensoptik.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Köp 2 bågar – betala bara för ett par glas!

TYG & TING
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Hjälp kycklingen att hitta till sina påskägg! Måla rätt väg från kycklingen till
korgen med ägg så är du med i tävlingen. Vi drar tre vinnare som vardera 
får ett presentkort hos Jives Kök & Café, värde 100 kr.

Namn: ____________________________

Adress: ___________________________

Postnr, ort: ________________________
Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Barnsida” 
och skicka senast 5/5 till: 
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm

E-post:___________________________

Ålder:_________

BARNSIDA RossiesB
A
R
N
S
I
D
A



Hägnelundsvägen 1, Tidaholm
Tel. 0502-108 61  Välkommen!

GATUKÖKRossies

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Köttbulle-
meny

Köttbulle-
meny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Hamburgare 
valfri meny

Hamburgare 
valfri meny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Valfri 
korvmeny

Valfri 
korvmeny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 26/4 2020  
med kupong

Valfri 
barnmeny

Valfri 
barnmeny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

I alla menyer ingår
Coca Cola, Fanta eller Sprite



24

Succéstart på Jives!
Lördagen den 22 februari öppnades Jives Kök & Café på Kyrkogatan 1  
i Julius före detta lokaler.

Personalen på Jives Kök & Café är nöjda med starten. Bakre raden från vänster: Johan och Robin.   
Främre raden från vänster: Sara, Viktor, Elin, Patthumma och Sammy.

Viktor Sandvik och Johan Ahlin 
driver Jives och det har varit fullt ös 
från början. 
– Det har varit mycket folk på  
dagens lunch och våra after work på 
fredagar har varit fullbokade flera 
gånger. De senaste helgerna har vi 
haft revymiddagar i samarbete med 
Labbåsrevyn, berättar de.

Nygammal ägare
Julius Bageri & Kök startades av  
Viktors föräldrar Kari och Jean 
Ahoniemi men då var Viktor inte 
gammal utan gick i skolan. Därefter  
såldes rörelsen och det gick några år  
innan familjen var tillbaka som  
ägare. Då var det just Viktor som  
tillsammans med sin far ägde Julius  
innan det såldes igen. Efter nästan  
fyra år är nu Viktor tillbaka till- 

sammans med Johan Ahlin. Under  
de senaste åren har de arbetat på  
Nobias restaurang men när chansen  
dök upp var de snabba med att tacka ja.

Nyrenoverade lokaler
Innan öppningen har man under 
flera veckor renoverat stora delar av 
lokalen, bland annat i första delen  
av serveringen och i köket. Lite  
förändringar har det även blivit i  
vardagsrummet. Väggarna har målats  
eller fått nya tapeter. Dessutom har  
bränd träpanel satts upp för att hitta  
den rätta känslan. Matgästerna möts  
av en ny färgstil som går i svart,  
brunt och grönt. 
– Det är många som har sagt att de 
tycker det är snyggt och känslan är 
att det känns nytt och fräscht. Det 
var också vår tanke att vi ville sätta  

vår egen prägel på lokalen och  
inredningen. Det är givetvis kul att 
folk gillar det, avslutar Viktor.
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Viktor Sandvik och Johan Ahlin



CAFÉ OCH TAKE AWAY
Hembakat fika såsom wienerbröd, bullar,  
chokladbollar, bakelser och kakor. Hembakat  
bröd. Många goda kaffedrinkar. Dessutom har 
vi take away med mackor och sallader oavsett 
om det gäller en person eller ett sällskap.

CATERING
Vi hjälper till med catering till fester, bröllop,  
företagsevent, skolavslutningar med mera.
Se vår hemsida för menyförslag. 

Vad händer på Jives?

EVENEMANG:
QUIZ PÅ JIVES 2/4 och 30/4 
med Peter Mattsson 
Anmäl ditt lag på tel. 120 12.

PÅSKLUNCH 9/4 11.00-14.00.

PÅSKBRUNCH 11/4 10.00-14.00 
Boka gärna bord!

RÄKAFTON 28/5, 4/6,10/6, 27/6, 1/7, 2/7 
Boka gärna bord!

CRUISING 2/5, öppet till 01.00 
Pizza- och hamburgebuffé på kvällen

MORS DAG 31/5 11.30-15.00 
Boka gärna bord!

DAGENS LUNCH 95:-
mån-fre 11.30-14.00
Tre rätter att välja från buffén samt stort 
salladsbord inkl. smör, nybakat bröd, 
måltidsdryck och kaffe. Olika vegetariska/
veganska rätter varje dag. Dessutom går det 
att välja flera rätter från vår à la cartemeny. 
Veckans meny hittar du på jives.se

Tel. 0502-120 12 • kontakt@jives.se • www.jives.se

FRUKOSTBUFFÉ 89:-
alla fredagar 08.00-10.00

AFTER WORK 149:-
alla fredagar 17.00-22.00
Inkl. buffé, exkl. dryck

BRUNCH 149:-
alla lördagar 10.00-14.00
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Skriv #tidaholmsguiden när du lägger upp ditt Instagramfoto.  
Vi visar de bilder vi gillar bäst i nästa nummer av vår tidning.  
En vinnare kommer också att koras som vinner ett pris.  
Miljöbilder sökes som speglar årstiderna.

Till nästa nummer vill vi ha fotografier som visar  
våren i Tidaholms kommun.

F T TÄVLING

INFORMATION: vinnaren koras bland bilder publicerade t.o.m. 30/4 2020.  
Saknar du Instagram går det också att mejla till  fototavling@tidareklam.com eller  
skicka pappersfoton. Genom att delta i fototävlingen ger du Tida Reklam rättighet  
att använda bilderna.

Följ oss:
tidaholms.guiden

Fototävlingen är tillbaka!
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Besöksadress: Ulvestorpsgatan 1, Tidaholm
Tel. 0502-106 00  •  info@tidareklam.com
www.tidareklam.com

• Grafisk formgivning
• Idé och kommunikation
• Trycksaker
• Skyltar

• Mässmaterial
• Bil- och fönsterdekor
• Arbetskläder
• Profil- och sportkläder

• Tryck på kläder
• Give-aways
• Weblösningar
• Personliga trycksaker

Vill du ha hjälp med en 
ny bildekor?

Välkommen till en grafisk totalleverantör!

27

Bildekor används både permanent samt för temporära kampanjer. Vi printar eller skär i folie samt 
monterar. Carwrapping innebär att bilen kläs in helt i folie – alltså ett möjligt alternativ till omlackering! 
Bildekor är en väldigt prisvärd och effektiv reklamplats som syns väldigt bra. Vi har hjälpt många företag 
med bildekor, nedan ser du några exempel:
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Lars Paulsson
Kultur/nöje 3
Näringsliv 3
Geografi 4
Namn 3
Lokalt 0
__________________
Summa 13

Lena Elmquist
Kultur/nöje 1
Näringsliv 3
Geografi 0
Namn 2
Lokalt 2
__________________
Summa 8

FACIT Kultur/nöje: Rasmus på luffen, Näringsliv: Tida Reklam, Geografi: Berlin, Namn: Tomas, Lokalt: Fröjered
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5 4 3 2 1
Kultur/
Nöje
En barn- och 
familjefilm samt 
bok

Började som en 
radioteaterpjäs,  
filmatiserades 
första gången 1955 
och året därpå 
kom boken ut.

Denna Astrid 
Lindgren-saga 
utspelar sig  
sommaren 1910. 

I den senaste  
filmatiseringen 
från 1981 nämns 
att någon köpt hus 
i Tidaholm.

Bovarna Lif  och 
Liander är två 
bifigurer i  
berättelsen.

Huvudpersonerna 
är luffaren Paradis-
Oskar och pojken 
Rasmus.

Näringsliv 
Ett lokalt företag

Har sitt ursprung i 
en starta eget-kurs 
som grundaren 
gick i början av 
1990-talet.

Firade 25 år under 
2018. Har tre 
anställda. 

Har alltid haft 
sina lokaler i 
Ulvestorps- 
området. En flytt 
inom området 
skedde 2007.

Kallar sig själv  
grafisk totalleverantör 
och kan erbjuda 
allt inom den 
grafiska branschen.

Är inte minst 
kända för att de 
ger ut Tidaholms-
Guiden som du nu 
håller i din hand.

Geografi 
En storstad

Precis som i  
Tidaholm kan man 
besöka museum 
på en ö i stadens 
centrum.

Vi har Tidaholms-
anstalten, de har 
haft det ganska 
kända Spandau-
fängelset.

Arrangerade 
Olympiska  
Sommarspelen 
1936.

Har varit huvud- 
stad i flertalet  
tyskspråkiga stater, 
bland annat  
Preussen och 
DDR.

Den (ö)kända 
muren revs 1989 
och gjorde slut 
på kalla kriget. 
Idag Tysklands 
huvudstad.

Namn 
Ett mansnamn

Har namnsdag  
21 december.

Betyder tvilling. 
Sveriges justitie-
minister 2000-
2006 hette detta.

Två folkkära 
popsångare från 
Gästrikland bär 
detta förnamn.

En av Jesu  
lärljungar med 
tillnamnet  
"tvivlaren".

De lokala  
kändisarna Beldt, 
Rehn och Kullsvik 
bär detta namn.

Lokalt 
En plats i vår 
kommun

Firman som blev 
årets företagare 
2008 ligger här.

Är både ett  
samhälle och en 
socken. Var fram 
till 1974 även en 
egen kommun.

Har kallats  
"Lella Jerusalem".
 

Ortens idrotts-
förening är  
framgångsrik, 
framförallt i 
sporten som på 
engelska kallas 
floorball.

Under medeltiden 
skrevs platsens 
namn Fröryd.  
Välkommen till 
byn med egen bad-
plats, minigolfbana 
och omtalad skola!

TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET
Lena Elmquist, rektor på Hellidens Folkhögskola, utmanar Lars Paulsson, 
verksamhetsansvarig på Kulturskolan. De får endast svara en gång per 
kategori. Hur många poäng lyckas du få? Facit hittar du längst ned. 



TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET

0502-122 28
Norra Kungsvägen 3, Tidaholm

PIZZA   •   KEBAB   •   SALLAD   •   GRILL

mån-fre 11-22  •  lör-sön 12-22

• Hembakad schnitzel med klyftpotatis/pommes
• Fläskfilé Oscar, räkor, sparris och klyftpotatis/pommes
• Shishkebab med ris

Gäller t.o.m.  19/4 2020. En beställning/kupong. 

VALFRI PIZZA

10:- rabatt

Gäller t.o.m.  19/4 2020. En beställning/kupong. 

VALFRI PIZZA

10:- rabatt

Gäller t.o.m.  19/4 2020. En beställning/kupong. 

KEBABRULLE

10:- rabatt

Gäller t.o.m.  19/4 2020. En beställning/kupong. 

KEBAB I BRÖD

10:- rabatt

• Nya italienska pizzor och sallader
• Ny stark kebabrulle och kebab i brödNyheter

mån-fre 11-14Dagens lunch
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www.tidaholm.se/kompetenscentrum  •  Tel. 0502-60 61 73, 0502-60 62 60

Gör som vi!
Studera 
som vuxen

Start i augusti 2020:
Yrkesutbildningar
Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

• Vård och omsorg
• CNC-utbildning
• Yrkesförare
•  Kock

Du gör ansökan här:  
yrkesutb-skbg.webnode.se

Start i augusti 2020:
Grundläggande och  
gymnasiala enstaka kurser
Sista ansökningsdatum: 12 juni 2020

NYHET!
"Mat och dryck i kombination!"
– ny spännande kurs i 
kockutbildningen



www.tidaholm.se/kompetenscentrum  •  Tel. 0502-60 61 73, 0502-60 62 60

Medlem i:
Tel. 0702-59 30 09
Besöksadress: Smedjegatan 12, Tidaholm 
takorkorttidaholm@gmail.com
takorkorttidaholm.se

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

Vi kör lektioner i både Tidaholm och Skövde! 

Riskutbildning 1: 30/3 kl. 14.00, 4/5 kl. 14.00 

Introduktionsutbildning: 28/3 kl. 09.00, 25/4 kl. 09.00  

Anmäl dig genom att skicka ditt namn och personnummer  
i ett sms till tel. 0702-59 30 09.

TEORIKURS  måndagar kl. 16.30-18.30
Vi erbjuder teorilektioner kontinuerligt en gång i veckan. Teorilektionerna 
ingår i våra paketpriser men kan även köpas separat och du får gå på 
varje lektion hur många gånger du vill. Till teorin behöver du inte anmäla 
dig, det är bara att komma. 

KONTORET ÖPPET tisdagar kl. 14.00-18.00 

Välkommen in för inskrivning. 

Du väljer själv vilken takt du vill ta ditt körkort i!

Dags att ta körkort?



Månads- 
spara till   

pensionen!
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Månads- 
spara till   

pensionen!
Ha råd när
du har tid. 

När du blir pensionär får du mycket mer tid över till  
gamla och nya intressen. Månadsspara till pensionen, 
så blir sparandet av - och du får råd att göra det du 
drömmer om! 

Läs mer på tidaholms-sparbank.se/pensionssparande

0502-185 00
info@tidaholms-sparbank.se
www.tidaholms-sparbank.se
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Förebyggande  
hembesök
Välkommen att  
höra av dig till:

Hembesök 

60 64 34

Frivillig/ 
Volontär
Vi kan lotsa dig till  
ett frivilligt uppdrag:

Frivilligstöd 

60 64 65

Syn- och  
hörselinstruktör
Kan ge dig råd o tips:

Syn- och hörselstöd

60 64 20

Välkommen att höra av dig till anhörigstöd tel. 60 64 30, 60 64 21

Anhörigstöd – stöd för dig som  
vårdar eller stödjer en närstående

Hälsosamma aktiviteter för dig!

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har 
stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga  
på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av  
vården och omsorgen. Även om du som anhörig  
gärna hjälper din närstående och kanske ser det som 
en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del. 
Omvårdnadsförvaltningen kan bidra på flera olika sätt.

På våra mötesplatser hittar du aktiviteter i gemenskap med andra.
 
3 april, Våffelcafé, Villan Kl. 14.00-16.00.

14 april, Promenadstart, Sisustugan
Kl. 09.15, buss enligt turlista. Kaffe till självkostnadspris.

15 april, Rollatorcafé, Midgård
Kl. 13.30-15.30. Serva din rollator. Kaffe till självkostnadspris.

20 april, IT-information, Villan, anmälan, tel. 60 64 20
Kl. 14.00. Information om praktiska saker i mobilen, sociala medier. 

22 april, IT-information, Villan, anmälan, tel. 60 64 20
Kl. 13.00. Information om praktiska saker i mobilen, sociala medier. 

1 juni, start Café Bergshyddan, Hellidsberget, t.o.m. 31 augusti
Kl. 14.00-16.00, buss enligt turlista, kaffe till självkostnadspris.

5 juni, Pub och danskväll, Villan. Arrangörer: PRO, SPF, SKPF.

8 augusti, Kräftivalloppet 
Vi promenerar med eller utan rollator, kortare eller längre sträcka.  
Info tel. 60 64 20.

Välkommen till Villan, Biblioteksvägen 2,  

Midgård, Egnahemsvägen 5 eller ring oss på

Tel. 60 64 65, 60 64 20, 60 64 34

Frivilliga, Föreningar och Omvårdnad/Stödformer

      Följ oss på facebook.com/stodformer

www.tidaholm.se

P.g.a. coronaviruset kan programmet  
komma att ändras. Ring för information.



Nyrenoverade och ljusa 
lägenheter med hög standard! 

Södra Ringvägen 9C 0502-141 79 www.sbbnorden.se

Hyr din nästa bostad på sbbnorden.se

Välkommen till Villan, Biblioteksvägen 2,  

Midgård, Egnahemsvägen 5 eller ring oss på

Tel. 60 64 65, 60 64 20, 60 64 34

Frivilliga, Föreningar och Omvårdnad/Stödformer

      Följ oss på facebook.com/stodformer

www.tidaholm.se



Vem ska deklarera 2020?

Du ska lämna Inkomstdeklaration 
1 om du har fått en deklarations- 
blankett hemskickad till dig. I vissa 
fall ska du deklarera trots att du inte 
har fått en blankett. Då kan du logga  

in med din e-legitimation (till exem-
pel Mobilt BankID) och deklarera i  
e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du 
kan också beställa en deklarations-
blankett via Skatteverkets service-

telefon, 020 567 000, eller via deras 
hemsida. Är du osäker på vad som 
gäller just dig, gå in på skatteverket.se. 
 
 Källa: skatteverket.se

Med digital brevlåda kan du deklarera mellan 17-31 mars, annars får du din 
pappersblankett senast den 15 april. Du har fram till den 4 maj på dig att  
deklarera. 
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Åke Larsson
0515-124 67

Lars-Åke Klasson
0515-124 66

Conny Lindström
0515-124 68

BOKFÖRING  & E-BOKFÖRING

RÅDGIVNING

BOKSLUT  & DEKLARATIONER

BOLAGSBILDNINGAR

EU -ANSÖKNINGAR

AVTAL  & ARRENDEKONTRAKT

INVESTERINGSANSÖKNINGAR

M . M .

       Prästgårdsgatan 16, 521 43 Falköping       Smedjegatan 12, 522 33 Tidaholm 
       96 421 – 5150 :xaf       86 421 ,76 421 ,66 421 – 5150 :let

e-mail: info@ekonomi-konsult.nu       www.ekonomi-konsult.nu

Dags att deklarera!
Låt oss på Ekonomikonsult i Falköping-Tidaholm hjälpa dig bära vårens  
bokslutsbördor. Förutom oss själva har vi Lena Cederbo, Bosse Jansson, 

Anette Somberg, Per Sandahl, Karl-Johan Persson, Johan Lindkvist och 
Inger Holstmark till hjälp under deklarations- och EU-säsongen.

Genom vår mångåriga branscherfarenhet får du tillgång till rätt  
kunnande, personligt engagemang och förväntad service. 

Välkommen!
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S:t Olofsgatan 42, 
Falköping
Tel. 0725-92 92 91 
info@nilssonredo.se 
www.nilssonredo.se

Hjälp med  
bokföring & 
deklaration
Vi är det lilla företaget med stor  
erfarenhet och ett personligt  
engagemang. Vi hjälper dig med 
bokföring, bokslut, deklarationer,  
och mycket annat. 

Välkommen till oss!
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Få pengar tillbaka eller betala?
Är du privatperson?
• Har du deklarerat digitalt (genom 

att sms:a, ringa, använda appen 
eller e-tjänsten) senast den 31 
mars, utan att ändra eller lägga 
till något? Om du ska få pengar  
tillbaka får du ditt slutskatte- 
besked  i  april. 

• Har du deklarerat senast den 4 maj? 
Om du ska få pengar tillbaka får 
du ditt slutskattebesked i juni.

• Har du skatt att betala? Du får ditt 

slutskattebesked i augusti. Detta 
gäller både privatpersoner och  
företagare.

Är du företagare?
•  Har du deklarerat i e-tjänsten? 

Om du ska få pengar tillbaka 
och har anmält konto får du ditt 
slutskattebesked i juni. Har du 
inte anmält konto eller har skatt 
att betala får du ditt slutskatte-
besked i september.

• Har du deklarerat på papper? Du 
får ditt slutskattebesked i september. 
Läs mer på www.skatteverket.se/ 
deklareraforetag.

I tabellen ser du när du får din skatteåterbäring eller när din kvarskatt ska vara betald:

Vad händer sen?
När du har deklarerat går Skatte-
verket igenom dina uppgifter och 
räknar ut din slutliga skatt.

När de är klara får du ditt slutskattebesked i  
något av utskicken i april, juni eller augusti (ett 
fåtal får sitt slutskattebesked i december). Om  
Skatteverket behöver fler uppgifter från dig för 
att kunna räkna ut din slutliga skatt hör de av sig.  
Beslutar de att ändra något i din deklaration får  
du slutskattebeskedet tillsammans med ändrings- 
beslutet. Om du ska få pengar tillbaka får du dem 
direkt till ditt konto och har du skatt att betala 
ska du göra det inom 90 dagar, i stället för vid  
tidpunkterna i tabellen ovan. 

Källa: skatteverket.se
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Du som får hjälp av redovisningsbyrå
Får du hjälp med deklarationen av en redovisningsbyrå? Sista dagen att 
deklarera för dig som har byråanstånd är den 15 juni 2020.

Har du inte anmält konto för skatteåterbäring?

Anmäl konto för  
skatteåterbäring!
Om du inte redan har anmält konto 
för skatteåterbäring, kan du enkelt  
göra det när du deklarerar i  
appen eller e-tjänsten. Har du ingen  
e-legitimation kan du använda  
blanketten Skatteåterbäring till 
bankkonto (SKV 4802). Den hittar 
du på www.skatteverket.se/blanketter. 
Du kan också beställa den genom 
att ringa till Skatteupplysningen på 
0771-567 567.

Begär utbetalning
Om du inte har anmält konto i god 
tid innan återbäringen kommer står 
pengarna kvar på ditt skattekonto 
tills du begär att få dem utbetalda. 
Vill du ha dem utbetalda anmäler 
du ett bankkonto dit du vill ha  

skatteåterbäringen. Det tar normalt 
två bankdagar för ditt konto att  
registreras. När ditt kontonummer 
är registrerat kan du begära att  
pengarna ska betalas ut till dig. Det 
gör du genom att logga in i e-tjänsten 
Skattekonto, klicka på Utbetalning i 
menyn och därefter Begär utbetalning.  
Normalt får du pengarna på ditt 
konto inom tre bankdagar. Vill du 
att pengarna ska betalas ut med 
en utbetalningsavi? Hör av dig till  
Skatteverket när du har fått ditt 
slutskattebesked.

Anmäl utländskt konto! 
Du kan numera även anmäla ett  
utländskt konto. Det måste du göra 
skriftligen till Skatteverket, läs mer 
på www.skatteverket.se/anmalakonto. 
    

  Källa: skatteverket.se

Skatteverket skickar inte längre ut några utbetalningsavier automatiskt. Alla 
utom dödsbon måste anmäla ett konto för att få utbetalningen automatiskt.

Med hjälp av tjänsten kan du och 
din redovisningsbyrå deklarera helt  
digitalt. Ni slipper skicka papper för 
underskrift vilket underlättar för 
alla, inte minst för dig som befinner 
dig utanför Sverige.

Så här fungerar det 
• Din byrå skickar in hela  

deklarationen, det vill säga själva  
inkomstdeklarationen inklusive  

bilagor och övriga upplysningar,  
digitalt till Skatteverket.

• När din byrå skickat in  
deklarationen loggar du in på  
Mina sidor med hjälp av ditt  
BankID. Om något inte stämmer,  
kontakta din byrå så att de 
kan ändra och skicka in en ny  
deklaration.

• Skriv under deklarationen med 
hjälp av ditt BankID. Observera  

att det bara är via Mina sidor 
du kan signera deklarationen 
som din byrå har skickat in. 
Den vanliga e-tjänsten för att 
deklarera (Inkomstdeklaration 1)  
innehåller inte uppgifterna från 
din byrå utan bara de uppgifter 
som Skatteverket har förifyllt.

• Direkt efter att du har signerat 
deklarationen får du en kvittens på 
att deklarationen är inlämnad.

• Meddela din byrå att du har  
signerat deklarationen. Det gör  
du enklast genom att dela  
kvittensen när du är inloggad på  
Mina sidor.

  Källa: skatteverket.se
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Deklarationer sedan 1918
LRF Konsult har funnits i över 100 år och erbjudit expertis inom 

ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och a� ärsrådgivning. 

Nu byter vi namn, men expertisen består. 

Kontakta oss i Tidaholm så berättar vi mer ludvig.se/tidaholm 
eller telefon 0502 - 197 30
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Deklarera i tid!
Det går snabbt att deklarera så gör det i tid. Lämnar du in för sent kan det 
nämligen bli en dyr affär.

Lämnar du din deklaration för 
sent kan du få en förseningsavgift 
på 1 250 kr. Har du inte lämnat in  
deklarationen inom tre månader 
från ordinarie deklarationsdatum får 
du ytterligare 1 250 kr i försenings- 
avgift. Dröjer du fem månader eller 
längre får du ännu en förseningsav-
gift på 1 250 kr. Det innebär att du totalt 
kan få betala 3 750 kr i försenings- 
avgift.

Anstånd med att  
lämna deklarationen
Om du har ett godtagbart skäl för 
att deklarera senare än den 4 maj, 
kan du ansöka om anstånd med att 
lämna deklarationen.

• Behöver du anstånd en kortare tid 
(längst till den 18 maj) kan du an-
söka på www.skatteverket.se/minasidor.

• Har du inte möjlighet att  
ansöka på Mina sidor, eller  
behöver du anstånd en längre 
tid, ansöker du på blanketten 
Ansökan – Anstånd att lämna 
inkomstdeklaration m.m. (SKV 
2600). Hämta blanketten  på 

www.skatteverket.se/blanketter eller  
beställ den genom att ringa  
Skatteupplysningen på 0771-
567 567. Lämna blanketten till  
Skatteverket minst tio dagar före 
den 4 maj 2020.  Källa: skatteverket.se
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En av kunderna finns i Norge,  
en i Norrland och en i södra  
Sverige så spridningen är stor. Två av  
beställningarna ska levereras innan 

Stororder till Ipab!

Fakta om Ipab
Startades: 1961
Ägare: Jacob, Johanna och  
Lars Ekman
Omsättning 2019: ca 39 miljoner
Antal anställda: 23

Året har onekligen börjat bra hos Ipab; tre stora orders har tecknats till ett 
ordervärde av cirka 21 miljoner!

sommaren och den tredje i början av 
hösten. 
– Det känns givetvis väldigt bra att 
säkra en så stor del av vår omsättning 

så här tidigt på året. Det ger också 
en trygghet och säkerställer syssel-
sättning åt våra anställda, säger Lars 
Ekman.

Nydala Trävaru – sågintag, en anläggning som är cirka 100 meter lång. 
Levererades under hösten 2019.

De markerade delarna är det 

som Ipab jobbar med.

40
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Acklinga Gärdet, 522 93 Tidaholm            tel: 0502-175 40            www.ipab.se

Historik
År 1961 grundas företaget av Arne 
Kjellgren, Jan Persson och Karl-Åke  
Fägerhag, då under namnet  
Kickons Svets AB. Under 1966  
började man arbeta med  
sågverksmaskiner och man bygg-
de sitt första mekaniska timmer- 
sorteringsverk. År 2001 köper  
Kickons sågverkskonsulten Ingvar 
Persson AB och det innebär att 
hela verksamheten koncentreras till  
Tidaholm. År 2005 fusioneras 
de båda bolagen och drivs vidare  
under namnet Ingvar Persson AB 
eller Ipab. År 2012 tar Lars Ekman 
över som ägare och VD, under 2015 
går även barnen Jacob och Johanna 
Ekman in som delägare.

Verksamheten
Ipab utvecklar, tillverkar och  
levererar maskiner och system för 
att tillgodose sågverksindustrins  

behov av att sortera, transportera 
och hantera timmer. Huvudfokus 
ligger innan själva sågenheten, det 
vill säga sortering och frammatning.
Ipab har mer än 60 års erfarenhet 
och har levererat och installerat 
hundratals anläggningar över hela 
världen och är idag marknadsledande 
för hantering av timmer.
– Vi jobbar ständigt med att utveckla 
nya anläggningar och maskinenheter 
för sågintag och timmersorteringar 
samt kringutrustningar för bi- 
produktshantering, säger Lars. Vår 
styrka är att vi erbjuder ett brett  
produktområde för timmer- 
sorteringar. Matningskapaciteterna 
sträcker sig upp till 50 stock/minut 
och timmersorteringshastigheter 
upp till 200 m/minut med effektiv 
elektrisk drift. 

– Olika maskinenheter anpassas  
efter gällande förutsättningar och 

önskemål hos våra kunder, säger  
Jacob. Dessutom tar vi även  
ansvar för eftermarknaden när det 
gäller reservdelar och tjänster för  
förebyggande underhåll. Vi utför 
även ett stort antal besiktningar 
och inspektioner varje år för att  
förebygga ofrivilliga stopp hos våra 
kunder. På senare år har vi även ökat 
vår närvaro på industriservice och 
byggnadssmide där våra kunder till 
största delen finns inom 5 mils radie.

Stor verkstad
Ipab finns i egna lokaler  
(vid Acklingakorset)  i Tidaholm 
och har en egen tillverkningsyta  
omfattande cirka 3000 m2. Maskin-
parken omfattas av bland annat  
finplasmaskärning, automatisk  
svetsutrustning, svetsning av rostfritt, 
svarvning, fräsning, montageutrustning 
och ytbehandling. De utför även en 
del legoarbeten till externa företag.

Reservinmatning för flis till Tidaholms Energi.
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     Fem beskrivande ord om  
dig i en platsannons?
Positiv, social, omtänksam, effektiv 
och pålitlig.

    Vad hade du för dröm som 
liten?
Att bo på en stor gård där det fanns 
massor av hästar.

     Vad har du för dröm nu?
Att få huset färdigbyggt så jag kan 
flytta in tillsammans med min 
familj. 

     Om du inte jobbade på 
Rudbecksgymnasiet och  
KompetensCentrum, vad 
skulle du jobba med istället?
Jag vet inte exakt men jag skulle 
vilja fortsätta arbeta med marknads-
föring och ha ett socialt arbete.

     Vilken egenskap hos dig 
tycker du mest och minst om?
Den egenskap jag tycker mest om är 
att jag är en omtänksam person. Jag 
kan ibland tycka mindre om min 
envisa sida.

      Vem skulle du vara om du 
fick vara en annan person/
figur för en dag?
Jag skulle vilja vara Johan Glans för 
en dag och samla på mig massor av 
roliga skämt.

     Om du fick resa tillbaka i 

tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle det 
vara? 
Då skulle jag vilja åka tillbaka 
till min bröllopsdag som var helt 
fantastisk! 

     Din värsta fobi?
Utan tvekan, spindlar! 

      Vilken är din favoritapp?
Jag har många, men favoriten är 
nog ändå Swish eftersom den har 
förenklat vardagen.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
Ägg, havregryn, kaffe, banan och 
choklad. 

     När lärde du dig senast 
något nytt?
Just nu så lär jag mig något nytt 
nästan dagligen, mitt jobb är väldigt 
varierande.

     Har du någon udda/oväntad 
förmåga?
Nej det tror jag inte, jag sjunger 
men det är inte så udda.

     Nämn tre saker du absolut 
inte kan göra?
Ta i en spindel, begå något allvarligt 
brott, äta inälvor. 
 
     Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i? 

Sveriges Mästerkock, jag älskar att 
laga mat!

     Vilket uttryck använder du 
för mycket?
Jag använder alldeles för mycket 
emojis när jag skriver till mina 
vänner.

     Främsta levnadsregel?
Jag försöker att alltid tänka positivt 
och ha inställningen att allt löser 
sig.

     Vad skulle du vilja ändra på 
i Tidaholm?
Jag skulle önska att butiker och  
restauranger i Tidaholm kan klara 
sig här och även utvecklas.

     Vad händer närmaste tiden 
privat? 
Vi håller på att planera husbygge, 
det kommer bli vårt stora projekt 
den närmsta tiden.

     Vad händer närmaste tiden 
på jobbet?
På Rudbecksgymnasiet planerar vi nya 
och roliga aktiviteter som kommer att 
dra igång innan sommaren och jag 
planerar även inför avslutnings-
veckan. På KompetensCentrum har 
vi snart en ny uppstart i slutet av 
mars, sedan är det mycket planering 
och förberedelser inför den större 
uppstarten i augusti då vi även  
startar våra yrkesutbildningar. 
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19 snabba 
med Sanna Åsberg

Omtänksam sjungande matlagare

Ålder: 29 år.

Familj: gift, ett barn och hund.

Utbildning: marknadsföring, ekonomi, organisation och ledning.

Yrke: kommunikatör/administratör på Rudbecksgymnasiet och  
KompetensCentrum.

Hobby: för närvarande att vara delvis mammaledig och planera husbygge.
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Har du ingen bredbandstjänst från oss?  
Gör slag i saken och kontakta oss idag.

JUST NU: 3 månaders fri surf  
när du tecknar en tjänst hos oss!*

Varför ska du välja bredband från Tidaholms Energi?
Vill du kunna streama HD-filmer, spela onlinespel och 
ladda ner tunga filer utan risk att det går långsamt? 
Då är vi rätt val för dig! Vi har hastigheter upp till 
1000 Mbit/s och egen support som kan hjälpa dig 
varje dag, året runt.

Vad behöver jag för att använda en tjänst från  
Tidaholms Energi?
För att kunna använda några av våra tjänster krävs  
det att du är ansluten till ett stadsnät där vi levererar. 
Om du är ansluten kan du beställa någon av våra 
tjänster och koppla in din dator eller router till uttaget 
i ditt hem och börja surfa.

Hos Tidaholms Energi får du personlig service,  
närhet till din leverantör och högkvalitativ  
bredbandsanslutning till humant pris.

Ring oss eller kom in till oss  
– vi hjälper dig att välja rätt tjänst!

Besöksadress: 
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-60 65 50

Mån-tor 08.00-16.00
Fre  08.00-15.00
Lunch 12.00-13.00

Läs mer på
www.tidaholmsenergi.se

Vi är din mest  
lokala bredbandsleverantör!

*Gäller vid tecknande av ett 12-månadersabonnemang.
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Runo Johansson:

K R Ö N I K A N

Jag upplever som förtroendevald 
kommunpolitiker att det finns  
intresse och engagemang kring 
många lokala frågor. På senare tid 
kan jag nämna till exempel placering 
av 5-åringar, Fröjereds skola,  
Kulturskolan och vindkraft på  
Hökensås som exempel på frågor 
som engagerar många. Samtidigt är 
inte intresset lika stort för att  
engagera sig i ett politiskt parti. Alla 
är hjärtligt välkomna att gå med i 
mitt parti! Skulle det inte passa så 
finns det sju andra partier i  
Tidaholms kommunfullmäktige. 
Något borde väl passa? Jag vågar 
lova att du kommer bli hjärtligt  
välkomnad oavsett vilket parti du 
väljer att engagera dig i! 

Vår demokrati bygger på partier. 
Trenden har under lång tid varit att 
färre och färre är medlemmar i ett 
politiskt parti. Samtidigt upplever 
jag inte att det politiska intresset 
minskat. Istället tar det sig andra  
uttryck, till exempel bildar man  
Facebookgrupper. Kring flera av de 
frågor jag räknade upp ovan har det 
bildats just Facebookgrupper. Det är 
bra. Man bildar en opinion kring en 
fråga som ligger en varmt om hjärtat 
och samlar likasinnade. Det är  
viktigt att använda en respektfull 
ton mot de som tycker annorlunda 
än en själv även i grupper där  

tonläget kan bli uppskruvat.
 

Det är ett stort problem för vår  
demokrati att förtroendevalda  
hoppar av sina uppdrag. En orimligt 
stor del av de som hoppar av är  
yngre kvinnor. Det finns givetvis 
många olika skäl till att folk lämnar 
sina uppdrag, men hot, våld eller 
otrevligt tonläge får aldrig vara skäl 
till att någon väljer att lämna sitt  
förtroendeuppdrag. Vi måste vara 
rädda om varandra även om vi  
tycker olika.

En Facebookgrupp som bildar  
opinion i en fråga och håller ett  
hyfsat tonläge är i mina ögon enbart 
positivt. Har man väl tagit steget att 
engagera sig i en fråga är sannolikt 
steget kortare till att även engagera 
sig i ett parti. Många av oss som idag 
är aktiva har börjat med att engagera 
oss i en viss fråga, även innan  
Facebook fanns. För min del var det 
skolfrågan. 

Jag rekommenderar alla att någon 
gång under sitt liv ha ett politiskt 
förtroendeuppdrag. Det är enormt 

lärorikt och personlighets- 
utvecklande. Man måste se och ta 
ansvar för helheten och får en  
djupare förståelse för hur olika delar 
påverkar varandra och varför vårt 
samhälle ser ut som det gör. Man har 
en fantastisk möjlighet att driva  
frågor man brinner för och påverka 
vårt samhälle till det bättre.  
Ta steget och engagera dig i  
lokalpolitiken – du behövs!

Runo Johansson (L)
Oppositionsråd
 

Har man väl tagit ste-
get att engagera sig i en 
fråga är sannolikt steget  
kortare till att även  
engagera sig i ett parti.”

Du behövs – engagera dig!
Är politik intressant? Mitt svar är ja. Det handlar om att sätta sig in i frågor 
och vara med och besluta om stora och mindre frågor som berör oss alla. 
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Köpa  bostad?
Att köpa bostad är ett stort beslut. 

Vi finns här både som rådgivare och bollplank. 

Välkommen att kontakta oss!

Gamla torget 6, Tidaholm
0502-235 90
handelsbanken.se/tidaholm

MartinMartin

ZandraZandra

MonaMona

AndreasAndreas

Kenth

Rebecca
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Alla har något recept på en maträtt, 
dessert eller kaka som är en absolut 
favorit. Det kan vara ett recept som 
blir otroligt gott, eller är väldigt  
enkelt och som folk alltid frågar 
om receptet till. Tida Reklam har 
bett sina kunder dela med sig av 
sina absoluta favoritrecept och  
kommer sedan sammanställa en 
kokbok med allas godbitar. Här  
bjuder vi på ett utkast av boken...

Källa: arla.se

Källa: arla.se

Salta och peppra kycklingen och bryn 
den i smör på båda sidor i en stekpanna. 
Blanda crème fraiche, vatten, buljong-
tärning, soja, honung och citronsaft i 
en traktörpanna. Lägg i kycklingen 
och låt koka under lock ca 10 minuter. 

Kyckling med dill  
och gräslök
4 port

4 kycklingbröstfiléer
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 msk smör
2 dl lätt crème fraiche
1 dl vatten
½ tärning hönsbuljong
1 tsk soja
1 msk honung
½ citron, rivet skal och saft
2 msk hackad, färsk dill
2 msk hackad, färsk gräslök
750 g potatis
300 g purjolök

Strö över citronskal, dill och gräslök. 
Tvätta potatisen och koka den mjuk i 
saltat vatten. Skölj och dela purjolöken 
i bitar, ca 5 cm långa och koka dem i 
lättsaltat vatten i 3-5 minuter. Servera 
kycklingen med potatis och purjolök.

Hacka ihop mjöl, socker och smör 
till en grynig massa, tillsätt äggulan 
och arbeta ihop till en deg. Tryck ut 
i en form med löstagbar kant, ca 24 
cm i diameter. Låt vila i kylen cirka 
30 min. Sätt ugnen på 200°. Vispa 

ägg och socker pösigt, rör i resten av  
ingredienserna till fyllningen och häll 
i pajformen. Grädda i nedre delen av  
ugnen ca 30 min. Låt kallna. Garnera 
med limeskivor och sikta över  
florsocker, servera med vispad grädde. 

Citron- och limekaka
12 port

3 dl vetemjöl
3 msk socker
125 g smör
1 äggula

Fyllning:
3 ägg
2 dl socker
2 dl grädde
2 msk vetemjöl
1 tsk vaniljsocker
1 citron, rivet skal och saft
1 lime, rivet skal och saft

Garnering:
1 skivad lime
1 msk florsocker
3 dl vispgrädde



Utdelning: 26-29 maj   Manusstopp: 5 maj   Upplaga: 12 000 ex

Detta nummer delas ut till alla hushåll och företag i både Tidaholm 
och Hjo. Vår tidning delas ut som samhällsinformation vilket betyder 
att alla får vår tidning även om man har nej-tack till reklam på sin 
brevlåda. Jämför det med lokaltidningarna i både Tidaholm och i  
Hjo som ligger under 50% i täckning. Vi når alltså mer än dubbelt  
så många! Dessutom så är det extra prisvärt att annonsera i  
detta nummer.

Det kommer att bli årets största nummer!

Vill du annonsera i nästa  
nummer av Tidaholms-Guiden?

Ring och boka din  
annons redan idag,  
tel. 0502-106 00!
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Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
www.helliden.se

Välkommen till 
lunch på

Hellidens slott!

Hemlagad lunch med salladsbord,
dessert och kaffe
Måndag-fredag kl. 12.00-13.30, 90 kr.

Ring gärna och boka om ni är fler än fem personer, 0502-178 06!



Vill du veta mer? Du hittar kommunens strategiska plan och budget 
samt årsredovisningar från tidigare år på tidaholm.se.

INFORMATION FRÅN TIDAHOLMS KOMMUN

Telefon: 0502-60 60 00
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Hur fördelas kommunens pengar?
Kommunen finansieras av skatter från invånarna i kommunen och bidrag från staten. 
Nämnderna tilldelas pengar och fördelar dem till de verksamheter som respektive nämnd 
ansvarar för. Kommunens totala budget är på ungefär 725 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen, 5,3 %
Samhällsbyggnadsnämnden, 3,1 %
Barn- och utbildningsnämnden, 43,6 %
Social- och omvårdnadsnämnden, 40,3 %
Kultur- och fritidsnämnden, 4,5 %
Kommungemensamma utgifter, 3 % 
(ex. pensioner och Samhällsskydd mellersta Skaraborg)

Jävsnämndens budget är 380 000 vilket är mindre än 0,0 %, där för är nämnden inte med i diagrammet.
Valnämnden har ingen budget för år 2020, eftersom det inte är valår.

Tidaholms politiker:  Vi har svåra beslut framför oss

Vi som är politiker i Tidaholm är det för att vi vill göra Tidaholm till en bra plats att leva 
och bo på. De kommande åren har kommunen ekonomiska utmaningar, vilket medför att 
vi politiker kommer att vara tvungna att fatta svåra beslut. Att minska budgeten för våra 
verksamheter är inget vi vill göra men det är nödvändigt.  Vi har ett svårt uppdrag framför 
oss men vi tror på Tidaholm. 

2020 20252015

ARBETANDE

EJ ARBETANDE

Vem bestämmer vilka anpassningar som ska göras?
Ekonomin beslutas av nämnder som består av förtroendevalda politiker. Det är nämnder-
nas uppgift att besluta om vilka anpassningar som ska göras, det vill säga vilka verksamheter 
som ska minska sina utgifter. Förvaltningen (tjänstepersoner) verkställer nämndens beslut.

Varför får verksamheter mindre pengar i år än tidigare?
Kommunens viktigaste uppdrag är barnomsorg och skola samt äldreomsorg och det är 

antalet äldre och antalet barn att öka.  Antalet personer som arbetar, och därmed betalar 

I år försörjer 100 personer som arbetar ytterligare 86 personer. För fem år sedan var samma siffra 80 personer 
och fem år in i framtiden är prognosen att 100 arbetande kommer att försörja ytterligare 91 personer.

-
tar kommer kommunens intäkter inte att öka i samma omfattning. Det innebär att kom-
munen får ökade utgifter men inte, i samma utsträckning, ökade intäkter.

Vi vill gärna veta vad du tycker och ta del av dina idéer! Har 
du förslag som du vill framföra till oss är du välkommen att 
höra av dig! Fler kontaktuppgifter finns på tidaholm.se. Du 
kan också lämna ett Tidaholmsförslag eller ställa en fråga 
under allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.

Anna-Karin Skatt Runo Johansson
Kommunalråd (S) Oppositionsråd (L)
0502-60 60 49 0502-60 60 50
anna-karin.skatt@tidaholm.se runo.johansson@tidaholm.se

EKONOMISKA  
FÖRUTSÄTTNINGAR 2020

Varför ska Tidaholms kommun spara pengar? 
I år har alla nämnder anpassningskrav, vilket betyder att de måste minska sina utgifter. 
Anledningen är att kommunen har ökade utgifter men inte i samma utsträckning ökade 
intäkter.  Vad det beror på, hur kommunens pengar föredelas och vem som bestämmer 
vad man ska spara på kan du läsa mer om på detta uppslag.

info om ekonomin 2020 till tidaholmsguiden.indd   2-3info om ekonomin 2020 till tidaholmsguiden.indd   2-3 2020-03-10   11:58:382020-03-10   11:58:38
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STUDENTSKYLT

Vi gör en kvalitetsutskrift på dekalmaterial och monterar 
på kanalplast. Det kommer hålla i många år och står dessutom 

pall för ett oturligt regnväder.

Vi har 14 mallar, nedan ser du några av dem men fler finns på vår hemsida.
Skyltens storlek är 50x70 cm och levereras med pinne.

Vi kan även hjälpa till med en specialdesign anpassad efter dina önskemål.

Beställ och ladda upp bild på vår hemsida tidareklam.com/studentskylt 
eller kom in till oss så scannar vi kostnadsfritt ditt fotografi!

Ni hittar oss på Ulvestorpsgatan 1.
Öppet mån-fre 07.30-16.00 (lunch 12.00-13.00)

395 kr

www.tidareklam.com
eller ring 0502-106 00

1 7 8 9 142



STUDENTSKYLT
395 kr Nina

Marlene
Maria

I Järnskog etapp 2 kommer det s.k. Amerikahuset (mot ICA) att 
rivas. Det nya huset som planeras kommer att innehålla 1,5:or 
och 2:or på cirka 47-63 m2.

Mäklarbyrån Andersson & Andersson       Torggatan 4, 522 31 Tidaholm       0502-594 59       info@mbaa.se       mbaa.se

Hos oss får du en gratis 
värdering. Var förberedd 
inför din försäljning!

KV JÄRNSKOG, TIDAHOLM        SKISS FLERBOSTADSHUS 20200129

KV JÄRNSKOG, TIDAHOLM
SKISS TRYGGHETSBOENDE 2020 01 29

Vy från Fredsgatan.

KV JÄRNSKOG, TIDAHOLM        SKISS FLERBOSTADSHUS 20200129 4 VÅNINGAR

Vy från ovan, nordost

Vy från ovan, söder

5:10
Snart är Järnskog etapp 2 på gång!

Funderar du på att sälja?
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Branschregister
ANHÖRIGSTÖD
Ann-Charlotte Lundgren ......................................................60 64 21
Britt Nilsson ......................................................................................60 64 30

ARBETSKLÄDER
Tida Reklam ............................................................................................106 00

ASFALT, ASFALTBELÄGGNINGAR
Asfalterarna ..........................................................................0708-36 65 44

BANKER
Tidaholms Sparbank .......................................................................185 00
www.tidaholms-sparbank.se
Handelsbanken.....................................................................................235 90

BADRUM
Br. Johnssons Rör / Monterra ............................................... 123 10

BELYSNING
Möbelköp ...................................................................................................714 81

BILFÖRSÄLJNING
LP-bilar (Återförsäljare KIA) ................................... 0515-155 40
Tidaholms Autocenter (Återförsäljare Citroën) .....100 37

BILLACKERING
Bob's Custom Car & Paint ......................................0730-86 85 81

BILPLÅTSLAGERI
EP Autobody ......................................................................0738-15 03 99

BILREPARATIONER
Däckhotellet ........................................................................070-544 04 37
Henkes Bil .................................................................................................140 30
Tidaholms Autocenter ...................................................................100 37
Tidaholmsbilar ......................................................................................123 80

BILVÅRD
Tida Däck & Bilrecond .................................................................107 68

BREDBAND
SpaceDump IT AB...................................................................... 65 31 00
Tidaholms Energi ......................................................................... 60 65 50

BYGGMÄSTARE, BYGGNADSENTREPRENÖRER
A&W Entreprenad ................................78 41 84, 0739-40 03 34

CATERING
Ehns Kök & Catering .................................................073-053 62 14

DATASERVICE
SpaceDump IT AB...................................................................... 65 31 00

DÄCK
Däckhotellet ........................................................................070-544 04 37
Euromaster / PM Däckservice .............................................134 08
Tida Däck & Bilrecond .................................................................107 68
Tidaholms Autocenter ...................................................................100 37
Tidaholmsbilar ......................................................................................123 80

ELEKTRISKA INSTALLATIONER
Labbås El ............................................................................... 0708-66 02 33
Walléns El ...............................................................................0738-18 19 59

ELFÖRSÄLJNING
Tidaholms Energi ......................................................................... 60 65 50

FASTIGHETSMÄKLARE
Svensk Fastighetsförmedling ...................................................108 25

FÄRG – FÄRGHANDLARE
Färgstark i Daretorp ........................................................................ 201 14
Toro Färg & Heminredning ......................................................121 11

FÖNSTERPUTS
Nolo Städ ................................................................................070-379 90 91
Ny-Gus Städ & Fönsterputs ..................................070-333 44 96

GLASMÄSTERI
Tidaholms Glasmästeri .............................................. 0761-30 34 99

GOLVBELÄGGNING, MATTOR
Blanks Mattor .....................................................................070-621 15 35
Ljungbergs..............................................................................0707-87 31 14

GRUS, MATJORD, SINGEL
Klämmesbo Grus .............................................................0709-328 314

GRÄSKLIPPARE/ROBOT
JK Service .............................................................................. 0708-14 72 70
Robocare .................................................................................0708-33 44 22

GYMNASIUM
Rudbecksgymnasiet .....................................................................60 61 48

HEMINREDNING
Möbelköp....................................................................................................714 81
Toro Färg & Heminredning ......................................................121 11
Tyg & Ting ............................................................................0768-66 98 26

HEMSIDOR
Tida Reklam ............................................................................................106 00
Together Online...............................................................073-976 78 88

HUNDTRIM
Annikas Klipp & Trim ..............................................076-844 95 42

HÄLSOKOST
Oasen/Hälsokraft ............................................................................. 715 29

KLOCKOR, URMAKARE
Franséns Ur & Optik ......................................................................102 36

KONFERENSER
Hellidens Slott & Vandrarhem .............................................. 178 00

LIVSMEDEL
ICA Kvantum ........................................................................................188 00

LÄGENHETER
SBB ..................................................................................................................141 79
Tidaholms Bostads AB .............................................................60 65 10
Tidaholms Fastighetsförvaltning ....................................78 41 84

MASSAGE, HUDVÅRD
Oasen/Hälsokraft ............................................................................. 715 29

Vill du vara med i Branschregistret? Kontakta oss på 0502-106 00

B
R
A
N
S
C
H
R
E
G
I
S
T
E
R



53

Branschregister

Vill du vara med i Branschregistret? Kontakta oss på 0502-106 00

MASSAGE, KIROPRAKTIK
HälsoCenter ............................................................................................ 133 50

MATTOR
Möbelköp ...................................................................................................714 81

MOTORSÅGAR
JK Service .............................................................................. 0708-14 72 70

MÅLARMÄSTARE
Jansons Måleri....................................................................0739-80 14 02
Josefssons Måleri ............................................................. 0761-30 34 99
Tidaholms Måleri ........................................................... 070-300 08 34

MÖBLER
Möbelköp....................................................................................................714 81

NÄRHÄLSAN TIDAHOLM
www.narhalsan.se/tidaholmvardcentral
Boka en tid att bli uppringd mån-fre 8.00-17.00 .................18 011
Barnhälsovård/BVC ........................................................................18 011
Psykisk hälsa mån-fre 8.15-9.00 ................................................18 020
Medicinsk fotvård mån-tis 11.15-11.45 ................................18 017
Laboratorium drop-in mån-tor 8-16, fre 8-12 .....................18 011
Dietist .........................................................................................0768-87 11 74

OPTIKER, OPTISKA ARTIKLAR
Franséns Ur & Optik ......................................................................102 36

PELLETS
Tidaholms Sotningsdistrikt ......................................................107 00

PIZZERIOR
Ricardos Pizzeria ................................................................................122 28
Eddies Pizzeria.....................................................................................146 46

RAMAR
Malmbergs Inramningsbutik ...............................073-439 74 44
  .................................................................................................. 070-888 63 27

REDOVISNINGSKONSULTER
Ekonomikonsult ....................................................................0515-124 66
Ludvig & Co ...........................................................................................197 30
Qvicks Bokföringsbyrå .................................................................712 29
Tidaholms Redovisningsbyrå..................................................101 80

REKLAMBYRÅ
Tida Reklam ............................................................................................106 00

RESTAURANG
Ehns Kök & Catering .................................................073-053 62 14
Hellidens Slott & Vandrarhem .............................................. 178 00

SKYLTAR
Tida Reklam ............................................................................................106 00

SLÄPVAGNSSERVICE
Däckhotellet .........................................................................070-544 04 37

SLÄPVAGNSUTHYRNING
Tidaholms Autocenter ...................................................................100 37

SMYCKEN
Franséns Ur & Optik ......................................................................102 36

SOLENERGI, SOLCELLER
Labbås El ............................................................................... 0708-66 02 33

SPEL & TOBAK
Direkten Isabelles Spelbutik .................................................... 101 35

SPRUTMÅLNING
Starks Sprutmåleri ............................................................................. 201 14

STEN, STENMONTERING
Bowenius Stenmontering ........................................0708-24 13 34

STÄDNING
Nolo Städ ................................................................................070-379 90 91
Ny-Gus Städ & Fönsterputs..................................070-333 44 96

STÄNGSEL
Sundells Stängselservice .......................330 09, 070-982 33 10

SÖKORDSOPTIMERING
Tida Reklam ............................................................................................106 00
Together Online...............................................................073-976 78 88

TAPETSERING
Jansons Måleri....................................................................0739-80 14 02
Josefssons Måleri ............................................................. 0761-30 34 99
Tidaholms Måleri ........................................................... 070-300 08 34

TRYCKERI
Tida Reklam ............................................................................................106 00

TRÄDFÄLLNING
Gotthards Skog & Marktjänster ........................0702-77 01 09

TRÄNINGSANLÄGGNINGAR
HälsoCenter ............................................................................................ 133 50

VANDRARHEM
Hellidens Slott & Vandrarhem .............................................. 178 00

VENTILATIONSRENSNING
Tidaholms Sotningsdistrikt ......................................................107 00

VITVAROR
Br. Gustafssons vitvaror i Åsle ................................ 0515-361 63

VUXENUTBILDNING
Hellidens Folkhögskola ................................................................ 178 00
Kompetenscentrum .....................................................................60 61 73 

VVS
Br Johnssons Rör / Monterra ................................................. 123 10
Holmlinds Rörledningsfirma ..............................0706-48 84 80
P-G.s Rör Tidaholm .....................................................072-708 44 55

VÄRMEPUMPAR
Br. Johnssons Rör / Monterra ............................................... 123 10
Br. Gustafsson i Åsle ........................................................0515-361 63
Holmlinds Rörledningsfirma ..............................0706-48 84 80
P-G.s Rör Tidaholm .....................................................072-708 44 55

WEBBYRÅ
Together Online...............................................................073-976 78 88

B
R
A
N
S
C
H
R
E
G
I
S
T
E
R



54

ALLT INOM MÅLNING OCH TAPETSERING!

Glöm inte 
ROT-avdraget! 0739-80 14 02  •  andersjanson71@gmail.com

DAGS FÖR SOMMARDÄCK!
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Välj rätt målarfärg!
Linoljefärg, akryl eller täcklasyr – när ska man måla med vilken färg? Svaret 
är tyvärr inte så enkelt, det är många faktorer som spelar in. Här följer en kort 
guide till några av våra vanligaste färger och deras för- och nackdelar.
När man väl bestämt sig för att 
måla är det lätt hänt att man blir 
ivrig. Kanske tänker du att du ska 
passa på att använda upp en av alla  
färgslattar som står i källaren?  
Tyvärr är detta sällan särskilt smart, 

för bästa resultat bör du välja en 
färg som passar underlaget och det  
slitage som det ska utsättas för. Idag 
tar dessutom miljömedvetenheten ett 
stort fokus i färgbranschen. Många 
färger innehåller ämnen och tillsatser 

där vi ännu inte vet hur de påverkar 
vår hälsa över tid. Gammaldags 
målningstekniker har därför blivit 
populära igen samtidigt som allt fler 
färger blir miljövänliga(re). 

Fortsättning på s. 56



VI REPARERAR OCH 
SERVAR ALLA BILAR.

Tidaholmsbilar 
Skolgatan 26, Tel. 0502-123 80 
Öppettider Vardagar 7:00 - 17:00

DAGS FÖR SOMMARDÄCK!
Vi fixar dina däck!     Däckhotell 500:-/säsong

AUKTORISERAD 
SAABVERKSTAD

robin.svensson@tidaholmsbilar.seROBIN SVENSSON AB

Skolgatan 26, 522 31 Tidaholm Tel. 0502-123 80

Öppet vardagar 7-17

• Aukt. Saabverkstad / Meko Partner

• Vi lagar ALLA märken

• Vi byter bilglas

• Däck / däckhotell

• Släpvagnsreparationer

• Strålkastarpolering
RobinÅke

Jacob
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Latexfärg/akrylfärg
Vår vanligaste vägg- och snickeri-
färg, den kallas även i folkmun för 
plastfärg. De flesta latexfärgerna är 
vattenburna, snabbtorkande, håll-
bara och lätta att måla med. En matt 
färg ger ett elegant intryck och är ett 
populärt val på väggfärg idag. 

Linoljefärg
Gammaldags linoljefärg funkar 
på såväl fasader, puts och järn som 
snickerier. Det kräver lite mer tåla-
mod av dig eftersom det ska strykas 
tunt och helst ”gnuggas” in i under-
laget. Färgen åldras vackert och ofta 
räcker det med rengöring och ett  
lager ny färg – om du är ute i god 
tid. Färgen har rykte om sig att vara 
dyr, men tänk på att den målas tunt 
och det går därför åt mindre färg per  
kvadratmeter. 

Äggoljetempera
Den miljövänliga äggoljetemperan är 
ett populärt val för de som ömmar 
för byggnadsvård. Naturligt resultat 
med vacker lyster från de naturliga 

färgpigmenten (mineraler, oxider 
och jordpigment) som reflekterar 
ljuset på olika sätt. Färgen fäster 
på de flesta material, är vattenlöslig 
och tunn. Du kan köpa den färdig-
blandad eller göra din egen med ägg, 
linolja, pigment och vatten. 

Slamfärg
Slamfärg används framförallt på hus-
fasader och Falu rödfärg är det mest 
klassiska exemplet. Färgen innehål-
ler vatten, linolja, färgpigment och 
vete- eller rågmjöl! Den målas endast 
på obehandlade ytor eller de som  
tidigare målats med slamfärg, och är 
billig, lättanvänd och snäll mot miljön. 

Kalkfärg
Den flammiga kalkfärgen har blivit 
populär de senaste åren eftersom den 
ger en personlig och levande yta som 
ger rummet karaktär, och du bestäm-
mer själv hur stor effekt du vill ha. 
Ett varningens finger dock för att det 
kan vara lite krångligt att måla över 
med annan färg sedan, i värsta fall 
kan det krävas bredspackling. 

Lasyrfärg
En genomskinlig färg som låter  
underlaget framträda fint. Lasera 
bör du därför bara göra på oskadade  
underlag utan repor och hack efter-
som det inte blir snyggt när färgen 
hamnar i fårorna. Har du kvar hack 
så fastnar det för mycket färg och har 
du försökt fylla i så fäster inte lasyren 
på fyllnadsmaterialet. Det krångliga 
med att måla med lasyr är att varje 
gång du målar över ett fält du redan 
målat på blir det mörka ränder där 
färgen lägger sig dubbelt. Du bör 
aldrig avsluta mitt på en yta eftersom 
det ökar risken för att det blir ojämnt.

Måla våtrum, element,  
tak och golv
För speciella underlag som våtrum, 
element, tak och golv som tidigare 
målats bör du kolla upp vad som gäl-
ler för just dina förutsättningar. Det 
kan skilja sig beroende på exempelvis 
tidigare underlag och slitage.

Är du osäker kan du anlita någon av 
våra annonsörer i detta nummer!

Källa: femina.se

VI UTFÖR ALLT INOM EL, BÅDE TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG!

0738 18 19 59



DELBETALNING
Hos oss kan du alltid välja att delbetala 
ditt köp kostnadsfritt i fyra månader.

EUROMASTER TIDAHOLM - PM däckservice Skaftgatan 2, tel 0502-134 08.

KÖR SÄKERT OCH 
SNYGGT I SOMMAR

ENKELT OCH 
BEKVÄMT MED

DÄCK
HOTELL
Välkommen!

DEZENT TD
silver, dark, graphite

Testvinnaren!

hittar du hos oss!

MICHELIN 
PILOT SPORT 4
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Tidaholms nya låsbutik
Måndag den 30 mars öppar

Bravida Fire & Security välkomnar tidaholmarna på butiksinvigning.
Det hålls extraöppet mellan 07.00-17.00 och bjuds på korv med bröd,  
kaffe och kaka.

Tidaholms nya låsbutik ligger på  
Egnahemsvägen (mittemot Tidaholms  
Autocenter) och är väl synlig när 
man åker mot Skövde. Här kan både 
privatpersoner och företag handla. 
Det är en Bravida Fire & Security- 
butik vilket betyder att man arbetar 
med:
– nyckeltillverkning
– cylindertillverkning
– lås och beslag 
– inbrottslarm
– passersystem
– brandlarm
– data/telefoni
– styr och regler

Välkända ansikten
I butiken kommer kunderna i första  
hand att träffa Henrik Gustafsson  
och Dennis Albinsson – kända 
ansikten som har jobbat med lås  
tidigare i Tidaholm. 

– En viktig tjänst är att vi både 
gör hembesök, där vi identifierar 
vilka behov våra kunder har, samt  
presenterar en lösning. Sedan tar vi 
fram produkten som kan vara en 
enkel nyckel eller ett mer avancerat 
inbrottslarm och därefter utför vi 
även monteringsarbetet. De flesta 
kunderna vill ha hjälp från start till 
mål, säger Henrik. 
– Det medför även att vi kommer 
att ha vår butik öppen på måndagar  
och onsdagar kl. 07.00-16.00 med 
lunch 12.00-13.00. Övriga dagar är 
vi ute och monterar hos våra kunder, 
säger Dennis. 

Licensierade och 
ackrediterade
– En viktig sak är att vi är licensierade 
och ackrediterade av samtliga ledande  
fabrikat inom lås och säkerhet. 
Extra kul är att vi fått en flygande 

start här i Tidaholm då vi har fått 
i uppdrag av Allt i Bygge att hjälpa  
till med lås och beslag till nya  
Rosenbergsskolan, säger Henrik.
Bravida Fire & Security är en filial  
till Skövdekontoret och har bara 
funnits i Tidaholm sedan i början  
av november. Nu efter ett par  
månader känner de att butiken är  
färdig för invigning. 

R
E
P
O
R
T
A
G
E

Bravidas personal från vänster Daniel Holm, Dennis Albinsson, Henrik Gustafsson och Leo Andreasson.



30/3 INVIGNING
Om Bravida 

Bravida koncernen som är en  
ledande totalleverantör av service 
och installationstjänster i Norden, med 
fler än 11 000 medarbetare. Bravida 
levererar såväl specialisttjänster 
som helhetslösningar inom el, vs, 
ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, 
teknisk fastighetsdrift och kraft. 
 Bravida finns representerade på 
drygt 150 orter i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. 

Certifierat låsföretag
Vi har erfarna låsmästare och låstekniker med branschspecifika certifieringar. Vår samlade  kom p etens 
gör att vi kan hantera alla olika typer och storlekar av låsanläggningar.  

Vår kompetens – din trygghet
Ritningar, försäkringskrav och val av lösningar. Det är många frågor att ta ställning till. Våra projekt
ledare, projek törer och låstekniker ser till att du kan känna dig trygg. Vårt arbete sker fackmanna
mässigt enligt de certifieringar och krav som både du och branschen arbetar efter.  

Servicecenter för dig
Via vårt telefonnummer (Nummer till er och mail) svarar vi på dina frågor, felanmälningar och 
beställningar. 

Vi träffar gärna dig – prova vår kompetens, vilja och engagemang. 
(Nummer och mail)
*Vi lämnar 10-års garanti på samtliga
mekaniska låssystem som vi installerar
när du tecknar serviceavtal under
hela garantitiden.

BRAVIDA LÅS  
FÖR ALLA  
FASTIGHETER  
OCH BYGGNADER
Vi finns alltid nära dig.

Bravida Lås

Med ett komplett erbjudande kan vi hjälpa dig att projektera, installera och ge service inom:

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

• Nöd och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

Kontakt
Egnahemsvägen 41, Tidaholm
Tel. 0502-150 91
Henrik Gustafsson
Dennis Albinsson
www.bravida.se

Butikstider
Måndagar och onsdagar 07.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00 

*Vi lämnar 10-års garanti på samtliga mekaniska 
låssystem som vi installerar när du tecknar 
serviceavtal under hela garantitiden.

Välkommen till Tidaholms nya låsbutik på Egnahemsvägen 41. Extraöppet 07.00-17.00. 
Kom gärna in och se hur vi har det. Vi bjuder på korv med bröd, kaffe och kaka. 

10 ÅRSGARANTI*
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Tel 072-708 44 55 • Tidaholm

Installation, service och reparationer:
Värmepumpar • Pannanläggningar • Badrum • Kök • Nybyggnationer 

Allt inom VVS • Även försäljning av material

Premiär 2 april!
Erbjudande under april: 

15% rabatt  
på genomförda behandlingar

Välkomna till mig för  
fotvårdsbehandling,  

pedikyr, kompiskvällar m.m.

Annie Storm 072–511 84 44 

ASFALTERARNA
Ulricehamn 0321-250 22
Tidaholm 0502-716 35
Mobil 0708-366 544

•  Asfaltering
•  Mark- och anläggningsarbeten
•  Transporter
•  Försäljning av grus och matjord

Skogsholmsvägen 5
522 30 Tidaholm
info@asfalterarna.se
www.asfalterarna.se

Telefon Tidaholm:
0502-716 35
0708-366 544

Vi lägger allt inom asfalt – litet som stort

Norra Metallvägen 1A, Stallsiken 

tel: 0500 - 41 73 80, www.thorssells.com

Mån-fre 10-18, Lördag 10-14

Åsle Pilagården 

tel: 0515 - 361 63, www.brgustafssons.se

Mån, Ons, Fre 10-18  Tis, Tors 10-19.30

EN VITVARUEXPERT 
NÄRA DIG!

Smidigt, tryggt och lokalt!
Med över 60 års erfarenhet har vi skapat ett unikt koncept baserat 
på kunskap, service och lokal närvaro. Som en del av ELON kan vi 
dessutom erbjuda bra priser. Vår kompetens får ni på köpet.

VI LEVERERAR 
OCH INSTALLERAR 

ÖVER HELA 
SKARABORG
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Tidaholms Autocenter:
försäljning, verkstad och service

Tidaholms Autocenter har sedan 2017 erbjudit nybilsförsäljning av Citroën. 
Sedan tidigare säljer de begagnade bilar samt erbjuder verkstad och service. 

Ägaren Lars Kihlstedt hade arbetat 
med bilar hela livet innan han 2012 
startade Tidaholms Autocenter. Det  
drivs idag som ett familjeföretag där  
även sambon Catherine Buhrenstjerna  
arbetar. År 2014 flyttades verksam- 
heten till Egnahemsvägen. Ända  
från början har det varit försäljning  
av begagnade bilar vilket komplette- 
rades av nybilsförsäljning av Citroën 
2017, dessutom är de även auktori-
serad Citroënverkstad. Idag erbjuds 
således bilförsäljning, butik och 
verkstad.
Verkstaden kan arbeta med alla bil-
märken, inte bara Citroën. Det är  

ganska naturligt att anlita bil- 
reparatören när det är fel på bilen  
men det är också viktigt med  
förebyggande underhåll och service. 
För Tidaholms Autocenter är mål-
sättningen att ge snabb service och 
ha korta beslutsvägar. I verkstaden 
går de igenom bilarna för att för-
säkra sig om att kunderna får ett så 
bekymmersfritt bilägande som möj-
ligt. Många kunder har uttryckt sin  
uppskattning.

Nyanställning i verkstaden
Sedan tidigare jobbar Stefan Nystrand  
i verkstaden men har nyligen fått  

sällskap av Mattias Hansson. Mattias 
kanske många tidaholmare känner 
igen då han tidigare bland annat har 
jobbat hos Bertil Thilén på Statoil  
under 9 år samt även på Volvo i  
Skövde. Nu är det högtryck i verkstaden  
och många vill få hjälp att byta till 
sommardäck. 
– Vi säljer de flesta kända märkena  
på marknaden och betonar att vi  
säljer efter kundens behov. Självklart  
kan vi även lagerhålla däcken åt  
kunden (däckhotell). Dessutom har vi 
möjlighet att göra 4-hjulsmätningar 
för att säkerställa att däcken inte slits 
ojämnt, avslutar Lars.
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Tidaholms 
Autocenter  

ebjuder försäljning  
och byte av  

DÄCK.
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Köp din bil lokalt!
IPAB handlar lokalt och har nyligen  
köpt nya bilar. Fordonen kommer  
från transportprogrammen Jumpy,  
Jumper och Berlingo men även  
personbilar som Citroen C5. En  
lokal affär medför många fördelar  
till exempel när man ska provköra,  
köpa sin bil och alla servicebesök. 
Tid är pengar. 

– Att kunna handla lokalt och även 
få hjälp med all service är ett stort 
plus, säger Lars Ekman på IPAB.

Mer el i bilarna
Citroen satsar väldigt mycket och 
har nyligen lanserat ett helt nytt  
modellprogram. Bland annat finns 
alla modeller inom transportbilar 
att få som elbilar. Men med elbilar 
så måste man även ladda sina bilar.  
Hos IPAB (vid Acklingakorset) har  

Lars Ekman (IPAB) och Arthur  
Buhrenstjerna (Buhrenstjerna  
Farming) satt upp en snabb- 
laddningsstolpe där alla som vill 
kan ladda sin 
bil. Det är den  
kraftigaste i  
närområdet och 
du laddar upp 
80% av din bil 
på endast  
15 minuter.

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

Egnahemsvägen 52
0502-100 37

Mån-fre    8-17
Lör          10-13

 Auktoriserad Citroënverkstad!

www.tidaholmsautocenter.se

Lars Ekman, IPAB, och Lars Kihlstedt är nöjda med bilaffären de har gjort.

R
E
P
O
R
T
A
G
E



64

Utför karosseriarbeten på alla sorters bilar,  
nytt som gammalt, krockat, rostigt,  

renovering eller ombyggnation.

Tel: 073-815 03 99  |  Mail: info@epautobody  |  Von Essens väg 7 i Tidaholm
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Kratta
Efter höst och vinter har gräset  
varit vilande ett bra tag. Under tidig 
vår är det därför ett bra första steg 
att räfsa bort oönskat material som 
kvistar, sten och kottar. Löv och  
annat material fungerar som en  

Är gräset grönare på 
andra sidan?
Är du en av dem som brukar snegla på grannens gräsmatta och tycka att 
den är grönare? Lugn, följ våra steg nedan så får du också bättre  
förutsättningar för en grönare gräsmatta!

naturlig gödning för gräsmattan, 
därför kan gräsgödsel behövas  
efter en rejäl krattning/räfsning.  

Lufta
Gräsmattan kan vara i behov av 
att vertikalskäras och luftas. Att  

vertikalskära innebär att du gör små 
lufthål ett par centimeter ner i jorden 
och skära lite i gräsrötterna. Därmed 
förbättras dräneringen och gräset  
syresätts bättre.

Fortsättning på s. 66
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20 %  
rabatt

på hela Ifös
sortiment *)

3.595:-  
Ifö Spira 6260 

WC-stol med 
mjukstängande 

hårdsits
(ord.pris 6 378:-)

2.695:-  
Ifö Spira 

möbelpaket 57 cm 
(ord.pris 3 580:-)

5.795:-  
Ifö Space  

komplett 
duschhörna

(ord.pris 8 104:-)

Vårkampanj

TIDAHOLM   Industrigatan 4   0502-123 10Kampanjperiod 15/2 - 5/4 2020

*) G
äller ej reservdelar

- även för företag! Bredband 
 
Har du just fått fiber indraget eller letar du efter en ny leverantör?
Leta inte längre, vi är den lilla operatören med den personliga kontakten.
 
                                      Villa Lägenhet*
10/10 Mbit 278:-           228:-
30/30 Mbit 313:-           263:-
100/100 Mbit 368:-           318:-
500/100 Mbit 523:-           473:-
1000/100 Mbit 788:-           738:-

Tjänsterna levereras i Bredband Östra Skaraborgs nät  
och inkluderar grundavgift från stadsnätsoperatör.

*Grundavgift kan skilja mellan olika stadsnätsleverantörer,  
kontakta oss för mer information.  

30 minuter installationshjälp över telefon ingår vid anslutning.
 

 Datorservice 
 
Har du problem med din dator eller kringutrustning?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Se vår hemsida för pris.

SpaceDump IT AB

Öppettider: måndag–fredag 08.00-17.00 • Telefonnummer: 0502-653 100 • Hemsida: www.spacedump.se

KAMPANJ!

Halva månads-

avgiften under  

de första tre  

månaderna

Gäller ej grundavgiften

Använd  RUT-avdraget!
Halva priset på  arbetskostnaden!

Pris: 295:-/tim efter rutavdraget.
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VOLVO ASSISTANS
När du gör Volvo Originalservice fortsätter  
din Volvo Assistans att gälla ett år utan  
extra kostnad, till dess att din bil är tio år. 
Volvo Assistans ger hjälp vid stopp dygnet  
runt i västeuropeiska länder.

Verkstad • Volvo Originaldelar • Bildelar • Bilvård

Vi hjälper dig även med däckbyte och däckköp!

Emil Henrik

Henkeś
 BILVERKSTAD
Volvo – Renault

Volvo närservice

Tel. 0502-140 30   •   Mån-fre: 07.00-17.00   •   Lunch: 12.30-13.00   •   Ramstorpsv. 6
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Toppdressa
Efter ovanstående behandlingar  
tillförs näringsrik jord i form av 
dressjord. Att toppdressa innebär att 
tillföra dressjord för att jordförbättra 
gräset eller reparera håligheter och 
ojämnheter. Det blir också en bra 
stödbädd för nysådda gräsfrön.

Så
Nu är det dags att så, stödså eller  
efterså gräsmattan. Stödså och efterså 
är andra ord för att strö ut och så 
nya gräsfrön på befintligt gräs för en  
tätare gräsmatta.

Gödsla och kalka
Näring och gödsel behöver tillföras 
i lagom mängd. Använd en spridar-
vagn eller stroller för att fördela ut 
gödsel och kalk jämnt över hela ytan.

Ogräs och mossa
En grön gräsmatta kommer  
tyvärr inte utan ansträngning. För att  
undvika mossa, ogräs och andra  
inkräktare krävs kontinuerlig passning. 

Klippa
En av de viktigaste delarna i jakten 
på en grön gräsmatta är såklart  
skötseln och klippningen. Klipper 
du gräset kontinuerligt stimuleras  
sidoskott i gräsplantorna och gräs-
mattan blir tätare. Klipp lite och 
ofta, speciellt under sommaren.

Vattna
När sommaren har kommit är 
det viktigt att vattna gräsmattan.  
Vanligtvis görs detta åt dig (med  
undantag för den rekordvarma  
sommaren 2018), men om regnet  
uteblir kan det vara bra att vattna 
gräset för att det ska hållas grönt.

Vad är rätt gräs för mig?
Det finns flera saker att tänka på när 
det gäller att så gräs. 
• Har du tänkt att sporta på  

gräset måste det ha hög  
slitstyrka och snabb återhämtning,  
drömmer du om en riktig  
prydnadsmatta kanske du ska 

välja mer exklusiva, tätt växande 
grässorter. 

• Kommer du att finnas tillgänglig  
under tiden du anlägger gräs-
mattan? Har du möjlighet att 
sköta om gräset under hela  
etableringsperioden, eller är 
det en sommarstuga där du 
bara har några veckor på dig? I  
sådana fall är en snabbetablerad  
gräsmatta något för dig.

• Hur ser dina geografiska  
förhållanden ut? Lever du  
kustnära och bara har tillgång 
till bräckt vatten för bevattning, 
eller har du en mörk tomt i  
norrläge som kräver en grässort 
som tål skugga?

• Hur ser din ambitionsnivå ut? 
Kommer du ha möjlighet att 
sköta om gräset för klippning, 
gödsling och bevattning när det 
behövs, eller vill du ha en enkel 
”slit-och-släng”-matta?

Källa: granngarden.se



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

Kontakta oss så hjälper vi dig från start till mål.
Vi åker ut och besiktigar din fastighet och ditt tak  
för att optimera solcellsanläggningen – kostnadsfritt!

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.

Intresserad av  
SOLCELLER?

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

www.labbasel.se

Butiken öppen: mån-fre 08.00-12.00
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25-årsjubileum inom 25-årsjubileum inom 
robotbranschen!robotbranschen!
Jan Bratt på JK Service var tidigt ute med robotgräsklippare. Redan  
våren 1994 visade han upp en prototyp från Husqvarna för lokalpressen.

Detta var en stor nyhet eller rent 
av en världsnyhet, som VB skriver. 
Denna robot, som för övrigt Jan 
har sparat, drevs med solceller. Här 
kan man säga att Husqvarna var 
lite före sin tid. Solceller som har  
börjat komma lite mer på senare tid 
hade redan deras robotar som gick i  
produktion 1995.
Idag ser vi robotgräsklippare i  
nästan varje trädgård. Marknaden 
har exploderat och det finns idag  
15-20 olika märken men Husqvarna 

är marknadsledande inom robot-
gräsklippning.
Jan Bratt är känd i Tidaholm sedan 
långt tillbaka och har nu drivit sitt  
företag JK Service under 34 år. Från 
början hade han butik på Villagatan 
och sedan på Norra Ringvägen. 
Numera är Jan anställd hos Tibro 
Skog & Trädgård där han arbetar 
på dagtid, och på kvällar och helger  
driver han JK Service.  
– Jag har redan sålt årets första  
robot, säger Jan (den 1:a mars), och 

det märks att det är lite tidigare i år 
på grund av vädret. Det har knappt 
inte varit någon vinter i år och då 
startar robotsäsongen tidigare. 

Intresserad av en robot?
Om en välskött gräsmatta står högt 
på din önskelista men att faktiskt 
klippa den ligger långt ned, är en  
robotgräsklippare den rätta lösningen 
för dig. Det finns många fördelar med 
en robotgräsklippare, bland annat är 
de idag helt automatiska, det blir en  

R
E
P
O
R
T
A
G
E



6969

utmärkt kvalité på din gräsmatta, 
tyst drift, den fungerar i både solsken 
och i regn och du behöver inte 
plocka upp gräsklipp då det istället 
gödslar din trädgård.

Från start till mål
Hos JK Service får man hjälp med 
allt man behöver när man ska köpa 
sin robot – från start till mål. Innan 
köp utförs besiktning av gräsmattan 
för att kunna erbjuda lämplig robot.
– Alla gräsmattor ser olika ut och 
med vår erfarenhet kan vi vägleda 
kunden så att de väljer rätt robot till 
sin gräsmatta, säger Jan. 
Minsta klipparen täcker cirka 500 
kvm och den största cirka 5000 kvm 
och det finns många olika modeller 
att välja på. JK Service erbjuder 
försäljning och installation av din 
robot. 
– Vill man installera roboten själv 
får man det men det vanligaste 
idag är att man vill att jag gör det,  
säger Jan. Då kan vi garantera att 
allt fungerar när vi åker därifrån och 
också lämna garanti på utfört arbete.

Det är viktigt att installationen blir 
rätt så att det fungerar!
När säsongen är slut kan JK också 
vinterförvara roboten samt utföra 
vinterservice om kunden önskar. 
Om man sköter underhållet av sin 
robot och utför servicen som man 
ska har roboten en livslängd på ca 
10-15 år.

Vad kostar en robot?
– Det finns i väldigt många olika 
prisklasser men ska man ge ett  
ungefärligt pris på vad en robot  
kostar ligger det ungefär på cirka  
19 000 kr för en normal villatomt –  
installerat och klart. Tänker man sig 
en lite mindre yta såsom ett radhus 
blir motsvarande ca 15 000 kr. Det 
finns idag många mindre klippare 
som är betydligt billigare men då 
har man snålat in på något annat 
och då håller de inte lika länge. Det 
kan dessutom vara svårt att få fram 
reservdelar om man har köpt något 
på nätet. Man ska nog tänka att inte 
köpa för billigt utan hellre lite bättre 
och det blir garanterat billigare över 

en längre tid, berättar Jan.
Utvecklingen av robotar går fort 
framåt, det kommer nyheter varje 
år och inom fem år finns det kanske  
robotar som inte behöver någon tråd 
i marken eller så kanske de drivs av 
solceller som den första Husqvarna-
roboten 1994!

0708-147 270 • jkservicehb@gmail.com

För mer information kontakta Jan Bratt 0708-14 72 70,  jkservicehb@gmail.com, Krokg. 5, Tidaholm

Besiktning • Försäljning
Installation • Reparation!
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Snart är det vår,
då är det dags att 
måla om huset!
Kom till Färgstark i Daretorp.
Allt i färger från Teknos Tranemo.
Vi har även tapeter.

FFÄÄRRGGSTARK
I Daretorp, Tidaholm
Tel. 0502-201 14, 070-598 75 95

Vi har 60 års erfarenhet

Öppettider vardagar 10-18
Välkomna även förmiddagar, kvällar och lördagar. 
Som tidigare enl. överenskommelse per telefon.

STARKS SPRUTMÅLERI AB
Vi utför även rödfärgning!

i Tidaholm 2018
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Vad säger lagen?
I Sverige har vi lag på vinterdäck.  
Vinterdäckreglerna, dubbade eller 
dubbfria, gäller i hela landet och gäller 
även tunga fordon som lastbilar och 
bussar. Om det råder vinterväglag 
kräver lagen att vinterdäck används 
under perioden 1 december–31 mars. 
Dubbdäck får användas 1 oktober– 
15 april, eller annan tid om det råder 
vinterväglag eller förväntas bli.

När är det vinterväglag?
Vinterväglag råder när det finns snö, 
is, snömodd eller frost på någon del 
av vägen. 

Däckskifte i antågande
Vi gör det två gånger varje år och snart är det dags igen – vi menar 
givetvis däckskiftet. Lagen säger att du måste använda vinterdäck 
mellan 1 december–31 mars om det råder vinterväglag.  

Vilket mönsterdjup?
Mönsterdjupet på vinterdäck måste 
vara minst 3 millimeter, men man  
rekommenderar 5 millimeter  
för att fungera bra i vinterväglag. 
Sommardäckens gräns går vid 1,6 
millimeter men optimalt är att ha 3 
millimeter. En annan viktig tumregel 
är att alltid ha bästa däcken bak, detta 
för att minska sladdrisk vid bromsningar 
och i svängar. 

Kolla lufttrycket
Fel lufttryck kan innebära snabbare 
förslitning, sämre köregenskaper och 
högre bränsleförbrukning. I instruk-
tionsboken för din bil står vilket luft-
tryck som är rätt för din bils däck.

Källa: expressen.se
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Mob. 070-333 44 96Mob. 070-333 44 96
www.ny-gus.sewww.ny-gus.se

Städ & fönsterputsStäd & fönsterputs

Flyttstäd Flyttstäd • • Fönsterputs Fönsterputs •• Företagsstäd  Företagsstäd •• Hemstäd Hemstäd

Dra av 50% Dra av 50% 
med RUT-med RUT-
avdraget!avdraget!

Många av våra 
kunder använder

ROT- 
AVDRAGET

Gör det  
du också!

Försäljning och Försäljning och inläggning av:inläggning av:

• altanmattor

• vinyl/plastmattor

• heltäckningsmattor

• badrumsgolv

• väggmattor

• trägolv 
 (slipning och lackning) 

allt inom golv

Industrigatan 2, Tidaholm  
Tel. 0502-123 85   Mobil: 0707-87 31 14 
Öppettider: måndag, torsdag kl. 15.00-18.00

Joakim Ljungberg
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Skinande rent

En första fråga är hur noga det är. 
Är det ett fönster som solen lyser 
igenom kan torkränderna inte bli 
mer tydliga. Ett nordligt fönster 
som aldrig blir direkt solgenomlyst 
avslöjar naturligtvis mindre. Under 
mörka vintern står nog rena fönster 
långt ned på prioriteringslistan. 

Förtvätt
Det är viktigt att se till att glaset 
inte repas av till exempel gruskorn. 
En dålig fönsterputs kan göras om 
men en repa är kvar i glaset. Risken 
för repning minskar genom att du 
med lätt hand förtvättar med rikligt  
fuktad trasa/svamp. Skölj trasan då 
och då.  
  
Huvudtvätt
Rutan blöts med en vattenspruta. 
Var försiktig med rengöringsmedel 
som kan ge kraftigare torkränder. 
Ett par droppar diskmedel räcker. Ju 
mer rengöringsmedel desto renare 
gäller alltså inte. En fönsterskrapa 
kan sedan användas. Gör du fler 
drag med den torka av den mellan 
dragningarna och se till att den är 

ren. Vi har ju redan berättat vad ett 
gruskorn kan förstöra. 

Alternativa torksätt
Det går även att torka av fönstret  
med tygtrasor, handdukar eller tork- 
papper. Ett husmorstips är att torka  
med tidningspapper. Oftast blir  
gummiskrapan bäst om man kan  
hantera den tillräckligt bra. Andra 
torkmetoder luddar oftast lite vilket 
kan vara nog så tydligt om det är ett  
solbelyst fönster. 

Är en retfull fläck kvar?
Putsningen kanske blev perfekt för-
utom att du stör dig på en fläck eller  
ett torkmärke. Genom de våtservett-
liknande små glasögonputsdukarna  
som säljs hos optikern kan du på ett  
snyggt och luddfritt sätt ta bort  
aktuell fläck utan ludd.

Rengör glasdörren
Det är inte bara fönster som kan vara 
av glas. Även vitrinskåp och glas- 
dörrar kan finnas i ett hem. Där 
är ett husmorsknep att tvätta med  
citronsaft och därefter torka med 

tygtrasa/papper. Det går såklart 
också att testa på fönstren.

Persienner 
Ett husmorstips för att rengöra  
persienner är att använda bomulls-
handskar och dra fingrarna mellan 
lamellerna. 

Bildskärmen
En dataskärm kan efterhand behöva  
torkas av. Här är vårt eget tips att 
använda en helt ny, oanvänd och  
lätt fuktad disktrasa. Använd inga  
rengöringsmedel alls då bild- 
skärmen är extra känslig för tork- 
ränder. 

Det är ingen enkel syssla att tvätta fönstren. Blir det en fläck kvar ser du 
just den, inte resten som är rent.
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Gratis offert 
-  välkommen at t höra av er!

Rame Shala 070-300 08 34   •   Tidaholmsmaleriab@hotmail.com



Skinande rent

Vi utför:
• Målning inomhus och utomhus  
• Tvät tning av plat tor, trall,  tak 
   och väggar 
• Skrapning och fönsterrenovering 
• Tapet sering

Gratis offert 
-  välkommen at t höra av er!

Rame Shala 070-300 08 34   •   Tidaholmsmaleriab@hotmail.com
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Du kan läsa oss online på:
www.tidaholmsguiden.se

Hellmans Glas AB
Trädgårdsgatan 34–36, Falköping

0515-105 95  
falkoping@glaskedjan.se 

www.glaskedjan.se

TAKLUCKA

VINDRUTA

KALIBRERING AV VINDRUTA

UDDA RUTOR
STENSKOTT

TORKARBLAD

GLASTAK

DET HÄR FIXAR EN RIKTIG GLASMÄSTARE!

ELSTÄNGSEL
Tryckimp. NTRA stolpar
High Tensil
2,0 & 2,5 ring 25 kg

Aggregat • Band • Rep • Tråd • Nät
Uppsättning av staket

Allt inom 
stängsel
0502-33 009  
070-66 12 836

www.sundellsstangsel.se

Tänk på  

RUT-avdra
get!T
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Liten repa eller 
stora plåtskador?

Tel. 0730-868 581

Vi fixar allt från enklare småskador
till avancerade plåtarbeten.

Lackförbättringar, hellackeringar och fräna 
effektlacker på både hojar och bilar.

1 maj flyttar vi till nya lokaler på
Von Essens väg 7, Tidaholm

0730 868 581



Vi städar hos både privatpersoner & företag oavsett storlek.
Välkommen med din förfrågan!

Vill du ha hjälp medVill du ha hjälp med

FÖNSTERPUTS?FÖNSTERPUTS?
Kontakta oss!Kontakta oss!

Några referenser
Ark, Konditori Mekka, PV System,Ark, Konditori Mekka, PV System,

Snickarn i Blikstorp, Titech System m.fl.Snickarn i Blikstorp, Titech System m.fl.

HemstädHemstäd
FöretagsstädFöretagsstäd
FönsterputsFönsterputs

Flyttstäd Flyttstäd m.m.m.m.

Tänk på  

RUT-avdra
get!

Tidaholm
s städpatru

ll!

Annika 
Carlsson

Ida
Frid

Anne
Oslflaten

Kjersti 
Osflaten



Framtidens industriarbetare
På Industritekniska programmet går elever som är praktiskt lagda och vill 
arbeta inom industrin, antingen som maskinoperatörer eller som svetsare.

Industrierna har idag avancerade 
maskiner som kräver en lång ut-
bildning. Det är ofta svårt att hitta 
kunniga personer till lediga platser, 
därför tycker Tidaholmsföretagen 
att Industritekniska programmet är  
en jättebra chans att få vara med  
och utbilda ungdomarna. Lärlings- 
rådet, samarbetet mellan Rudbecks-
gymnasiet och företagen, startade 
2008. 

Innehåller mycket praktik
Eleverna arbetar ofta som en del av 
arbetslaget och löser uppgifter till-
sammans med de anställda. Att kunna  
samarbeta och ta initiativ är viktigt. 

Minst halva skoltiden består av  
lärande på arbetsplats som eleverna  
kallar ”utbildning i rätt miljö”. På  
grund av att de får utbildning på  
maskinerna ute på arbetsplatserna  

får de också köra dem själva. Vissa  
kurser sker bara ute på industrin  
medan andra kan vara uppdelade i  
exempelvis 30 procent på skolan  
och 70 procent på industrin. På  
skolan finns en välutrustad verkstad.  
Den senaste investeringen är en ny  
CNC-maskin. Det finns två inrikt- 
ningar: maskinoperatör och svetsare. 

Garanterat sommarjobb
De elever som går Industritekniska 
programmet är garanterade fyra 
veckors sommarjobb hos deltagande  
industriföretag i Lärlingsrådet, se 
loggorna till höger. Vill du veta mer 
– kontakta Rudbecksgymnasiet!
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Hur ser arbetsmarknaden i  
Tidaholm ut för kommande 
studenter inom industri?
– Just nu känns den god. Även om  
produktionsvolymerna är något  
lägre överlag verkar det som att  
Tidaholmsföretagen generellt har  
hämtat sig bra. 

Hur stora är chanserna att  
eleverna får anställning hos er?
– Mycket stora. Med tanke på vad 
de kan och presterar under praktik-
veckorna hos oss kommer vi att vilja 
bli arbetsgivare till någon av dem.

Hur ser efterfrågan ut hos er?
–  God! Vi har precis växlat över 
till tvåskiftsproduktion på  
några områden och tror att 
vi kommer att behöva  
öka kapaciteten något  
ytterligare under 2020. 

Är ni i ”behov” av industrielever?
– Ja, inte bara vi utan hela Sveriges 
industri. Vi behöver ungdomar som 
kan grunderna och är beredda att  
lära sig ännu mer av vår erfarenhet.  
Tillsammans skapar vi förutsätt-
ningar för framtiden.

Har elever som går industri-
programmet ”förtur” när det 
kommer till sommarjobb hos er?
– Vi ger industrieleverna förtur till ett  
bestämt antal sommarjobb varje år. 
Därefter prioriterar vi anställdas  
barn eller närstående.

Vilka arbetsuppgifter kan 
en nyutexaminerad  
industrielev få?

– Arbetsuppgifterna ska  
motsvara  utbildningen 
som eleven har.

 
 

Hur stor betydelse har den  
lärlingsförlagda tiden för en 
framtida anställning?
– Den är av stor betydelse. Vi räknar 
inte med att de ska kunna allt men 
det är genom attityd och vilja som 
eleven marknadsför sig. Samtidigt 
får vi chansen/möjligheten att ta del 
av nyheter och andra tankesätt. Det 
är en viktig del för alla.

Hur ser ni på samarbetet  
mellan skola och företag?
– Samarbetet mellan skola och  
företagen är bra.

Hur viktigt är det tror ni?
– Avgörande. Annars blir det svårt 
för skolan att kunna vara i framkant 
när det gäller maskiner, program 
och andra möjligheter för eleverna.  
Detta samtidigt som vi i industrin  
får svårt att få tag på bra och  
utbildad personal.

En företagsledare berättar
Mikael Helgevall, VD på Anva Titech

Läraren Claes Johansson, nya CNC-
maskinen som företagen betalat och 
eleven Linus Sörman IN17.
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Framtidens industriarbetare Här är Jesper Fredriksson som går sista året 

på IN. Hans sista år består av APL (som han 

gör på Däldens Mekaniska) och gymnasie-

arbetet. Han har fått en provanställning 

på Däldens som startar till sommaren, den 

anställningen fick han genom att han haft 

APL på platsen. Jesper trivs väldigt bra 

med programmet och också med att vara  

på Däldens, det bästa med företaget är att 

det är ett varierande jobb med bra tider  

07.00-16.00 (med möjlighet till flex).
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Linn Karlsson IN19

Vad var det som gjorde att du valde  
Industritekniska programmet?
– Jag har alltid varit intresserad av industrin. Det 
som intresserade mig var just att man får sommar-
jobb, att man går lärlingsutbildning och att det är 
mycket praktiskt.

Vad är det bästa med utbildningen?
– Det bästa med utbildningen är att man går  
i en liten klass, det är väldigt bra lärare, mycket  
praktiskt och man får göra mycket själv.

Var ser du dig själv om tre år?
– Om tre år ser jag mig själv jobba inom industrin,  
förhoppningsvis har jag flyttat hemifrån och bor  
nära Tidaholm.

Cayline Olsén IN19

Vad var det som gjorde att du valde  
Industritekniska programmet?
– Jag valde Industritekniska på grund av garantin att 
få sommarjobb, USA-resan, lärlingsutbildningen,  
att klassen var liten och att det verkade intressant.

Vad är det bästa med utbildningen?
– Det bästa med utbildningen är att det är en liten 
klass, bra lärare, mycket praktiskt arbete, man kan 
ta det i sin egen takt och sen klagar man ju inte på 
den extra tusenlappen i månaden.

Var ser du dig själv om tre år?
– Om tre år ser jag mig själv arbetandes på ett  
utav våra samarbetsföretag, till exempel Nobia. 
Förhoppningsvis har jag flyttat hemifrån och bor 
nära eller i Tidaholm.

www.rudbecksgymnasiet.se
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LÄRLING
INDUSTRITEKNISKA

I samarbete med Tidaholms industrier:



DELA UPP BETALNINGEN PÅ 4 MÅNADER. INGEN RÄNTA, INGA AVGIFTER.
Även längre kredit till förmånlig kostnad. Ansök i lugn och ro på vår hemsida www.sds.nu

Kjell Andersson - Preem verkstaden
Öppet: 08.00 - 17.00. Tel. 0502-120 86, 070-628 67 68.

Sommardäck!
• Michelin
• Toyo
• Hankook
• Nokian
• Fälgar
• MC - Scooter däck

Recond
• Tvätt & Städ
• Maskinpolering
• Lackskydd
• 4-hjulsmätning

Bilreparationer & Service
Ny hjulinställningsmaskin

V. Ringvägen 8       0502-107 68       Kl. 08.00-17.00
tidabilrecond@gmail.com
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Bör städas dagligen
Se till att det är rent och  
hygieniskt i köket. Det innebär 
att torka diskbänk, spis och andra  
områden där man lagar mat. Vid 
sjukdom som maginfluensa bör  
badrum och handtag också få sig en 
omgång dagligen.

Bör städas veckovis
Under en hel vecka samlas en del 
smuts som borde tas omhand.  
Städa badrum och toalett djupgående. 
Dammsug golv, mattor och soffan. 
I köket kan fläckar och smulor efter 
matlagning behöva tas bort. Här kan 
man med fördel även städa på stäl-
len där smutsen inte syns lika mycket,  
exempelvis under köksbordet.

Hur ofta ska man städa?
Vi kan inte ge ett svar som passar alla – hur ofta man ska städa beror på 
hur många ni är i hemmet, hur mycket ni smutsar ner och hur bra ni är på 
att småstäda allteftersom. Här ger vi lite tips för att underlätta städningen!

Bör städas månadsvis
Ungefär en gång i månaden bör en 
grundligare hemstädning genom-
föras. Tvätta eller piska småfiltar och 
mattor, dammsug under och mellan 
soffkuddar för att få bort smulor 
och hår. Rengör inuti kylskåp och 
ugn. Gå över dörrhandtag, skåp och 
lådor. Även fönsterkarmar, hyllor 
och lister kan behöva en omgång 
med dammvippan. Köksfläkten bör 
rengöras cirka en gång i månaden, 
kanske oftare om ni använder stek-
pannan mycket och dessutom har en 
dålig köksfläkt. Har ni kaffebryggare 
bör ni rengöra denna också, kaffet 
kommer smaka mycket bättre efter 
en rengöring! 

Bör städas ett  
par gånger om året
Ett par gånger om året bör ni städa 
det som i gamla dagar gjordes på den 
traditionella vår- och höststädningen. 
Ta ut alla grytor och städa skåpet 
ordentligt, och gärna övriga skåp i 
köket. Samtidigt kan man se över 
finporslinet, kanske behöver även 
de en rengöring? Kuddar och täcken 
tvättas, ta gärna av skyddet på bädd-
madrassen och tvätta det också. Gå 
över soffa och stolar med textilren-
göring, även om de inte har synliga 
fläckar kommer du högst troligt se 
skillnad. Ta ur böckerna ur bokhyllan 
och rengör hyllan. 

Källa: godatider.se



DELA UPP BETALNINGEN PÅ 4 MÅNADER. INGEN RÄNTA, INGA AVGIFTER.
Även längre kredit till förmånlig kostnad. Ansök i lugn och ro på vår hemsida www.sds.nu

Behöver du en 
RÖRMOKARE?

Vi utför alla typer av VVS-arbeten, installation, service och reparationer.  
Våra kunder är såväl företag som privatpersoner och vill man så  

ombesörjer vi ROT-avdraget! Vi är en certifierad VVS-installatör och  
har tidigare arbetat på lokalt VVS-företag.

Andreas Holmlind
Holmlinds Rörledningsfirma

Kontakta oss på 

070-648 84 80  
så hjälper vi dig!



DÄCKHOTELLETDÄCKHOTELLET
Tel 0502-404 37, 070-54 404 37

Se mer på  www.dackhotell1.se

SOMMARDÄCK TILL RÄTT PRIS!

Ring för pris på övriga dimensioner och märken

TRACMAX X PRIVILO TX3  235/35-19 91Y  895:-

GREENMAX G-MAX 225/40-18 92W 795:-

 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 235/60-18 103W  1540:-   

HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV  235/65-17 108V 1420:-

HANKOOK DYNAP HP2 RA33  225/65-17 102H 1350:-

GOODYEAR EFFI GP FP XL   225/45-17 94W  1095:- 

GOODYEAR EFFI GP 2.XL   205/60-16 96V  1340:- 

TRAXMAX X PRIVILO TX1 205/60-16 96 V  695:-

HANKOOK VENT PRIME3 215/55-16 97W 1240:-

GOODYEAR EFFICENT FI  205/55-16 91V 795:-

TRAXMAX PRIVILO TX1 205/55-16 91V  599:-

MICHELIN ENERGY SAVER+  195/65-15 91V  979:-

GOODYEAR EFFIC GP  195/65-15 91V 795:-

GREENMAX HP10  195/65-15 91V  595:-

HANKOOK K435 KIN ECO 185/65-15 88T  750:-

LAUFENN LK01 195/60-15 88H 675:-

LÄTT LASTBIL, HUSVAGN OCH SLÄP 

GREENMAX R701 165/80-13C 96/94N 640:-

LAUFENN LV01. 8 LAG  185/80-14C 102/100 785:-

LAUFENN LV01. 8 LAG  225/65-16C 112/110R 1085:-

LAUFENN LV01. 8 LAG  235/65-16C 115/113R 1155:-

Låt oss ta hand om dina däckbyten!
Vi förvarar dina vinterhjul och kan utföraVi förvarar dina vinterhjul och kan utföra

hjulinställning/fyrhjulsinställninghjulinställning/fyrhjulsinställning
Nu även försäljning och programmering av TPMS-ventiler!

FÖRSÄLJNING AV 

ATV-DÄCK

VENTUS PRIME3
225/50-17 98W XL  1415:-

205/50-17 93W XL  1330:-

205/60-16 96V XL  1120:-

205/55-16 91V  825:-

195/65-15 91V  775:-

Priserna gäller monterat och balanserat med ny ventil på kundens 
egen fälg. Det tillkommer 240:- vid hjulskiftning på bil (60:- per hjul). 

Gäller även vid köp av Hankook Ventus Prime3.  


