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TEMA: MODE & LIVSSTIL

KNEP & KNÅP

FOTOTÄVLING

FAMILJESIDAN

Vill
också
Vill du
du också
göra
affär
göra en
en trygg
trygg affär
med
betalt?
med bäst
bäst betalt?
Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår** energideklarationen.
Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår energideklarationen.
Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!
Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!
*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 31/5 2021
*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 31/5 2021
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

DANIEL
DANIELANDERSSON
ANDERSSON
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklare
0500
0500444455
5534
34

DENNIS
DENNIS JOHANSSON
JOHANSSON
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklare
0709 80 42 30
30

ANDREASAGERBORN
AGERBORN
ANDREAS
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklare
0500444455553535
0500

TIDAHOLM GAML
GAMLAATORGET
TORGET 10
10 || 0502
0502 108
TIDAHOLM
108 25
25 || SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM
SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM

LEDAREN			
10 branscher som klarat
sig bra under krisen
Ibland känns det som att nästan alla
företag farit illa under coronakrisen.
Trots det finns det några branscher som
gått riktigt bra. Överlag har e-handelsbranschen vuxit rejält. Dessutom har
en del oväntade produktkategorier haft
stora framgångar som till exempel:
1. Apotek, 2. Begagnade bilar, 3. Budfirmor, 4. Bygg, trädgård och järn,
5. Elektronik, 6. Husdjur, 7. Livsmedel,
8. Sjukvårdsutrustning, 9. Spelbranschen,
10. Techbranschen.

INNEHÅLL
6

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

14

Tema: Mode & livsstil
Vårens nyheter hos en del av våra
butiker. Vilka trender ser vi år 2021?

32

Profilen
Vi har ställt 20 snabba frågor till
Fredrik Löfgren. Vilken är hans
främsta levnadsregel?
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Dags att ta körkort?
Välkommen till oss på TA Körkort!
Vi kör lektioner i både Tidaholm och Skövde.

40 Tema: dags att deklarera
Många företag har fått göra stora förändringar men det handlar inte bara
om katastrofsiffror. I kristider kan det
vara skönt att läsa om företag som klarat
sig bra och inte bara mötas av konkurssiffror. Många företag i Tidaholm har
klarat sig bättre än genomsnittet och ni
ser många utav dem i detta nummer av
Tidaholms-Guiden. Vi har även tema:
hantverkare där bygg och trädgård var
med på listan ovanför. Ni hittar även
tema: dags att deklarera och mode &
livsstil. Intressanta reportage hittar ni
från bl.a. Länsförsäkringar Skaraborg,
Tidaholms Måleri, Tidaholms Omvårdnadsförvaltning, Rudbecksgymnasiet,
Hälsocenter och Ricardos Pizzeria.
Nyheter i Tidaholms-Guiden 2021
Vi vidareutvecklar våra tävlingar och
kommer nu att ha minst två sidor med
knep & knåp i varje nummer som innehåller barnsida, sudoku och korsord.
Dessutom startar vi en reportageserie
som heter ”månadens företag” där vi
lyfter fram ett företag lite extra. Ett
företag/nummer. Först ut är Däckteam
i Tidaholm.
Håll till godo.
Fredrik Nossler

Viktiga datum samt företag som kan
hjälpa dig med deklarationen finner
du i detta tema.
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50 Fototävling
Nu är förra numrets fototävling
avklarad och en vinnare är korad!
Denna gång sökte vi vinterbilder
över Tidaholm.
54 Månadens företag
Först ut i denna nya reportageserie är
Däckteam i Tidaholm.
56

32

Krönikan
Mattias Andersson från Tidaholms
Energi är detta numrets krönikör.
Han skriver om fördelarna med att
renovera istället för att bygga nytt samt
det nya projektet i Kungsbroområdet.

60 Knep & knåp
Barnpyssel, sudoku eller korsord?
Vår nygamla nyhet hittar du på
sidorna 60-61.
66 Tema: hantverkare
Under tema: hantverkare kan du
bland annat läsa om fasadmålning,
altanbygge och badrummets historia.
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Introduktion
Risk 1
Introduktion
Risk 1
Introduktion

18/3
25/3
8/4
22/4
20/5

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
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Anmäl dig genom att skicka ditt namn och
personnummer i ett sms till tel. 0702-59 30 09.

50

KONTORET ÖPPET tisdagar kl. 14.00-18.00
Välkommen in för inskrivning.
54

Du väljer själv vilken takt du vill ta ditt körkort i!
Vi corona-anpassar vår verksamhet efter aktuella riktlinjer.

66

Är du intresserad av att annonsera eller få mer information? Ring 0502-106 00.
Utges av: Tida Reklam, Ulvestorpsg. 1B, 522 32 Tidaholm.
Tel. 0502-106 00. Ansvarig utgivare: Fredrik Nossler

KURSER

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

Medlem i:

VÄLKOMNA!
Daniel & Anna-Lena

NYHET!

Bredband

Nu har vi även
laktosfri kebabsås
samt nöt- och
kycklingkebab!

- även för företag!
Se vår hemsida för pris.

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.
10/10 Mbit
30/30 Mbit
100/100 Mbit
250/100 Mbit
500/100 Mbit
1000/100 Mbit

278:313:368:469:523:788:-

ANJ!

KAMP

ån
99:-/ermde

Ingen bindningstid, 1 månads uppsägningstid.
Tjänsterna levereras i Bredband Östra Skaraborgs nät.
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ö
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d
a
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Använd
RUT-avdra
get!

Halva pri
arbetskostnset på
aden!
Pris: 295:efter rutavd /tim
raget.

30 minuter installationshjälp över telefon ingår vid anslutning.

Datorservice

PIZZA • KEBAB • SALLAD

0502
050
2 - 146 46
Stallängsvägen 13, Tidaholm

ÖPPETTIDER
SpaceDump IT AB

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

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

DAGENS LUNCH 95:Måndag-fredag kl. 11.00-14.30 • Pizza, kebab, sallad • Inkl. sallad, dricka och kaffe

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

Succén fortsätter med Tidaholms största familjepizzor!

25:- RABATT

25:- RABATT

Gäller t.o.m. 11/4 2021. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

Gäller t.o.m. 11/4 2021. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

25:- RABATT

25:- RABATT

Gäller t.o.m. 11/4 2021. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

Gäller t.o.m. 11/4 2021. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZA

STUDERA SOM VUXEN
Nu är det dags att söka yrkesutbildningar!

• CNC-utbildning
• Kock
• Vård och omsorg

VALFRI FAMILJEPIZZA

SÖK
15 april-15 maj

Information om utbildningarna och ansökan:

www.tidaholm.se/kompetenscentrum
www.tidaholm.se/kompetenscentrum
kompetenscentrum@tidaholm.se
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Betala med
kort eller

VALFRI FAMILJEPIZZA

VALFRI FAMILJEPIZZA

–ägg
TILL ALLA BARN

Till alla våra kunder:
Du som inte vågar komma in,
vänta gärna på parkeringen så
kommer vi ut med maten.

Gäller så länge lagret räcker.

Vid stora beställningar kan utkörning ordnas
COVID-19: vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du besöker oss.
Vi tvättar händerna ofta, har satt ut extra handsprit samt markerat
köavstånd. I kassan har plexiglas satts upp för extra säkerhet.
Tack för att vi tillsammans minskar smittspridningen.

GLAD PÅSK
önskar Eddie
med personal!
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Medverkan är gratis!
Mejla en bild och bildtext till oss senast 30/4
för att komma med i nästa nummer
familjesidan@tidareklam.com

Agnes

Emma Nilsson och Anders Lundegård,
Tidaholm, fick den 7 februari en flicka,
Agnes. Vikt 3715 g, längd 50 cm. Stolta
storasystrarna Alice och Astrid är med
på bilden.

Svea

Sandra Weckman och Linus Lundqvist,
Ottravad, fick den 30 december en flicka,
Svea. Vikt 3700 g, längd 51 cm. Storasyskonen heter Vidar, Valter och Hektor.

Arvid

Evelina Gunnarsson och Joakim Björk,
Tidaholm, fick den 9 november en
pojke, Arvid. Vikt 4035 g, längd 51 cm.
Storasyster heter Alva.

Mainy

Åsa och Patrik Bergnell, Östra Gerum,
fick den 20 november en flicka, Mainy.
Vikt 4290 g, längd 54 cm.

Lionel

Isabell Johansson och Kim Lind, Tidaholm, fick den 24 november en pojke,
Lionel. Vikt 2510 g, längd 50 cm.

Mathilde

Stina Johansson och Johannes Andersson, Tidaholm, fick den 12 november en
flicka, Mathilde. Vikt 3355 g, längd 50
cm. Med på bilden är storasyster Minella.

Vega

Emelie Johansen och Anders Vind,
Tidaholm, fick den 16 november en
flicka, Vega. Vikt 3810 g, längd 51 cm.

Hedda

Linnéa Hallén och Fredrik Kvist,
Tidaholm, fick den 17 december en
flicka, Hedda. Vikt 4075 g, längd 50 cm.
Hemma finns syskonen Albin, Wiking,
Melker och Runa.

Ellie

Marie Moqvist och Federico Dell’Anna,
Tidaholm, fick den 11 september en
flicka, Ellie. Vikt 2820 g, längd 45 cm.
Med på bilden är storasyster Tindra och
storebror Gabriel.

Melvin

Natalie Löf och Jesper Rydén, Tidaholm,
fick den 4 januari en pojke, Melvin. Vikt
4125 g, längd 52 cm.
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Tidaholms Padelcenter 	 3/12
Skamann AB 
15/12
Pizzeria Tidaholm AB 
17/12
JK Byggnation Tidaholm AB 
18/12
Wattväktarna AB
4/1
Urban Forsmoo
5/1
Veterinär Signe Tollig Larsson AB  8/1
Ricardos Pizzeria
16/1
Gränden mitt i stan AB
19/1
P.W Service
20/1
Art & Crafts Shop of Gerum AB 20/1
Kullö Kraftverk AB
1/2
MH Sport Handelsbolag
1/2
JEJS Förvaltning AB
3/2
Wäthults Entreprenad AB
11/2
Conny Johansson i Tidaholm AB  16/2
ALLT Åkeri 2021 AB 
16/2
Schonning Consulting AB
17/2
Tidaholms Mark & Sten AB
3/3

Andreas

Fibronia Boudagh och Saif Bahjat,
Tidaholm, fick den 16 december en pojke,
Andreas. Vikt 3020 g, längd 47 cm.
Storebror Marcelino är med på bilden.

Fira en jubilar eller nyfödd?
Medverkan är gratis. Nästa nummer kommer ut
25-28/5, skicka bild och text senast 30/4 2021 till:
familjesidan@tidareklam.com

Eller skanna QR-koden:

Lèon

6

Rebecca Nävdal och Niclas Zäll, Tidaholm, fick en pojke, Lèon. Vikt 2855 g,
längd 49 cm. Storasystrarna heter Lykka,
Ella och Tindra.

Märta

Klara Mellberg och Pontus Sandebrant,
Tidaholm, fick den 1 november en flicka,
Märta. Vikt 3400 g, längd 52 cm.

Elma

Frida Johansen och Daniel Spetz,
Tidaholm, fick den 28 oktober en flicka,
Elma. Vikt 4495 g, längd 55 cm.

7
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Hägnelundsvägen 1, Tidaholm
Tel. 0502-108 61 Välkommen!

GATUKÖK
I alla menyer ingår
Coca Cola, Fanta eller Sprite

Hamburgare
valfri meny

Valfri
korvmeny

Valfri
barnmeny

Köttbullemeny

Ark söker ekonom och löneadministratör
ARK är ett företag som arbetar med redovisnings- och löneuppdrag för olika
företags räkning. Vi har även ett nära samarbete med Monitor och arbetar på
deras uppdrag med utbildning hos såväl nya som befintliga kunder.Gotthard

10:- 10:- 10:- 10:rabatt

rabatt

rabatt

rabatt

Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Hamburgare
valfri meny

Valfri
korvmeny

Valfri
barnmeny

Köttbullemeny
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Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Gäller t.o.m. 25/4 2021
med kupong

Vi söker ekonom med flerårig arbetserfarenhet inom områdena redovisning,
bokslut och deklaration. Ett krav för tjänsten är erfarenhet av arbete i
affärssystemet Monitor. Du har goda kunskaper i Excel och erfarenhet av
bokslutsprogram och produktionsekonomi är meriterande.
Vi söker även en löneadministratör med arbetserfarenhet. Löneprogram
såsom Kontek och Visma lön är meriterande.
Är du van att arbeta självständigt och trivs med att utveckla dig själv och
dina kunder. Vill du bli en del av ett härligt gäng? Tveka inte på att
skicka in din ansökan.
Mejla ansökan till johan@abark.se senast 4 april.

Ark AB Tidaholm
Västra Ringvägen 4
522 31 Tidaholm

0502-65 35 10
info@abark.se
www.abark.se
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PIZZA • KEBAB • SALLAD • GRILL
Familjen Bazaya driver Ricardos Pizzeria,
från vänster Dems, Albera, Maja och Natali.
Ingång från Gamla torget.

Gamla torget 1, Tidaholm

0502-65 08 90
Coronasäker lokal med gott om plats mellan borden

Ingång från Västra Drottningvägen.

Ricardos Pizzeria
– satsar stort och byter lokal

Dems Bazaya har jobbat på pizzerior i Tidaholm i över 20 år och är
välkänd för de flesta tidaholmarna. De senaste två åren har han drivit
Ricardos Pizzeria tillsammans med sin fru Albera.
Nu storsatsar de och har renoverat
en ny lokal på Gamla Torget. Flytten
var bara 50 m söderut men lokalen
är betydligt större och har plats för
fler sittande kunder och dessutom
ingång från två håll. De öppnade
i början av mars månad och nu
arbetar även döttrarna Natali och
Maja i familjeföretaget.
Den nya lokalen är renoverad och
smakfullt inredd i beiga och svarta
färger. Möbler i matchande färger
samt snygga väggdekorer gör att

man känner sig välkomnad. Här
hittar ni allt som man ska hitta på
en pizzeria och lite till: pizza, kebab,
sallad och à la carte.
– Något som vi har blivit kända för
är att vi introducerade italienska
pizzor i Tidaholm och de är våra
storsäljare, säger Dems.
Dagens lunch serveras måndagfredag kl. 11.30-14.00, på onsdagar
har de pizzabuffé av just sina
italienska pizzor.

Nu även fika!
– Nu kan även tidaholmarna fika på
Ricardos Pizzeria och vi har också
generösa öppettider, bland annat på
söndagar då vi öppnar redan
kl. 09.00, säger Dems.

Oppningserbjudanden
VALFRI PIZZA

15:- rabatt

15:- rabatt

Gäller avhämtning t.o.m. 25/4 -21. En beställning/kupong.

Gäller avhämtning t.o.m. 25/4 -21. En beställning/kupong.

VALFRI FAMILJEPIZZA

VALFRI PIZZA

20:- rabatt

15:- rabatt

Gäller avhämtning t.o.m. 25/4 -21. En beställning/kupong.

Gäller avhämtning t.o.m. 25/4 -21. En beställning/kupong.

ÄT ITALIENSK PIZZABUFFÉ
Onsdagar 11.30-14.00

FIKAKUPONG

15:- rabatt
Gäller t.o.m. 25/4 -21. En beställning/kupong.
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VALFRI PIZZA

10:- rabatt
när ni fikar hos oss

Gäller t.o.m. 25/4 -21. En beställning/kupong.

Öppet: mån-fre 11.00-22.00, lör 12.00-22.00, sön 09.00-21.30
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395 kr

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

1

2

7

8

9

Lokalt och digitalt
14

För oss handlar digitalisering inte bara om utveckling av digitala
verktyg och funktioner utan om hur vi skapar värde genom att
kombinera det lokala, personliga och digitala så att vi kan möta våra
kunder där de är, på det sätt de vill, när de vill. Varje bankkontor har
kund- och affärsansvar och fattar besluten på sin lokala marknad.

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 1B
Öppet mån-fre 07.30-16.00

www.tidareklam.com
eller ring 0502-106 00

Gamla torget 6, Tidaholm
0502-235 90
handelsbanken.se/tidaholm
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Vårmode 2021

T
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Vi längtar efter ljusare tider (bokstavligen) och vårmodet 2021 har minst sagt
inspirerats av den annorlunda livsstilen vi haft under en längre tid.
Vi har fått nya behov av snygga
bekväma plagg men även en längtan
att en dag få återgå till det normala
och använda de där plaggen i garderoben som andas fest och frihet.
Nyfiken? Läs nedan om plaggen,
färgerna och trenderna att satsa på
i vår.

Trend 1: Skarpa axlar
Vadderade axlar är kanske den
trend som är mest synonym med
80-talet och den här säsongen har
modeskaparna återigen förälskat sig
i den vadderade kudden, men vässat
till den ordentligt och slår ett slag för
betydligt skarpare axlar än på länge.

Trend 2: Öppen rygg
Visa upp din vackra ryggtavla i vår!
Säsongen bjuder på vackra blusar,
klänningar och toppar med öppen

rygg. Känns det lite bart innan
sommarvärmen nått oss är ett tips
att addera ett plagg i en avvikande
färg under för att ändå visa upp den
fina detaljen.

Trend 3: Sweatshirt 2.0
Loungestilen är här för att stanna.
All den tid som vi fått spendera
hemma på grund av pandemin har
resulterat i att alla – inklusive de
stora modehusen – har fått tänka om
kring sitt sortiment då efterfrågan
på bekväma plagg fortsätter att vara
gigantisk. Den klassiska hoodien har
blivit en bästsäljare och den kommer
vi garanterat få se mer av under
våren 2021, i olika former. Låt oss
till exempel presentera sweatsuiten:
en lite mer dressad mysstil med
hoodie och kjol i sweatshirtmaterial.
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Trend 4: Färgkombinera
Vårens trendfärg är inte bara en, utan
flera. Grönt, gult, orange, blått och
rosa alla är välkomna i garderoben
– och helst ska de kombineras med
varandra. Våga experimentera och
testa nya färgkombinationer! Känns
det främmande, håll i åtanke på att
alla blir glada av lite färg i vardagen.

MÖBELKÖP
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Trend 5: Djärva mönster
Randigt, batik, retroinspirerat...
Borta är de försiktigt mönstrade
plaggen i dova toner. Nu gäller det
att synas och vågar du tar du trenden
hela vägen och bär samma mönster
nedtill som upptill, alternativt
blandar två maximalistiska mönster.
Fler trender hittar du här:

www.damernasvarld.se/mode/varmode-sasongensviktigaste-plagg-farger-och-trender/

FRANSÉNS UR & OPTIK

EKBERGS KLÄDER

OASEN / HÄLSOKRAFT

KONDITORI MEKKA

DECOR HEMINREDNING

SPORTRINGEN

Nu är det vår! Det firar vi med

EN RABATTKUPONG!
En valfri vara

Giltig t.o.m. 10/4. Gäller på ordinarie
priser med kupong. Ej beställningar.
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15

Se våra
skyltfönster

STORT URVAL
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MÖBELKÖP
MÖBELKÖP

SPORTRINGEN

EKBERGS KLÄDER

KONDITORI MEKKA

LIDÉNS BLOMMOR

OASEN / HÄLSOKRAFT

STUDENT
ket

pa

Kostym
Skjorta
Slips

1795 kr
295 kr
295 kr

2021 kr
VI HAR ÄVEN RIKTIGT

XXXXXXL
STORA STORLEKAR

Välkommen till

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

TIDAHOLM
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DECOR HEMINREDNING
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i en mysig miljö. Kom in och låt dig inspireras!
Ca 70 m med saker man ”villhöver”!
Öppettider:

ons 10-18
tors och fre 12-18
lör 10-13

&

Villagatan 1
(f.d. VB-huset)

tel: 070-758 72 53
LIDÉNS BLOMMOR

OASEN / HÄLSOKRAFT

FRANSÈNS UR & OPTIK

MÖBELKÖP

SPORTRINGEN

EKBERGS KLÄDER

Erbjudande hela påskveckan!

Räksmörgåstårta 280 kr
med handskalade räkor + 4 påskbiskvier

Vi gör smörgåstårtor och
tårtor för alla tillfällen
Finns upp till 24 bitar!
Välkomna till oss! Fia och Björn med personal

Stallängsvägen 5
18

Tel. 0502-106 58

www.konditorimekka.se
19

VÅRNYHETER!

Glasögon, smycken och klockor. Välkommen
in i /vårSbutik!
SPRING
UMMER
2021

SUPERDEAL: andra parets glas utan kostnad!
Vill du ha ett extra par, ett skönt dataglas eller solglasögon med styrka?
Du väljer! Varmt välkomna att boka tid för en synundersökning!

SPRING / SUMMER
2021

ÿ

SPRING / SUMMER
2021
SPRING / SUMMER
2021

ÿ

SPRING / SUMMER
2021

ÿ

ÿ

ÿ

Mån-fre  09.30-18.00
Lunch  13.00-14.00

Tel. 0502 -102 36
w w w.fransensoptik.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Delbetala räntefritt
Varmt välkomna till din lokala
optiker sedan 1940-talet!
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VÅRENS NYHETER!
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SPORTRINGEN

FRANSÉNS UR & OPTIK

EKBERGS KLÄDER

MÖBELKÖP

FRANSÉNS UR & OPTIK

SPORTRINGEN

Covid-19
Vi levererar utanför butiken om du
inte vill komma in, hemleverans
inom kommunen samt tidsbokning
för privat shopping i butiken.

Carina

Maria

EGENVÅRD - alltid receptfritt

Torggatan 1

522 31 Tidaholm

0502-715 29
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NYHET
Emma

Ruby

Soffa, finns i tyg och skinn.

MÖBELKÖP

Fåtölj, finns i tyg och skinn.

Köp kvalitet – det lönar sig
Bruno
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Aroma

Fåtölj, finns i tyg och skinn.

Byggbar soffa




FRANSÉNS UR & OPTIK

EKBERGS KLÄDER

SPORTRINGEN

KONDITORI MEKKA

LIDÉNS BLOMMOR

OASEN / HÄLSOKRAFT

Bord Narvik och stol Frank

PAKETPRIS
Wittskär

Matbord 150x107 cm

Mozart
6 stolar

Embrace

7995:-

Kökssoffa

Ord. pris 28 495:-

Fri hemleverans
inom 6 mils radie
från Tidaholm
Bord Miles och stol Gap

Diamond

Kontinentalsäng



– vi monterar dina
nya möbler utan
kostnad.



Ramstorpsvägen 2,
Tidaholm
Tel. 0502-714 81

www.mobelkop.se

COVID-19
Tillhör du en riskgrupp
och vill boka en privat
visning av butiken?
Hör av dig så
ordnar vi det.

Vardagar
Lunchstängt
Lördagar

09.30-18.00
13.00-14.15
09.30-13.00
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Kampanjpriser på
Jack & Jones!
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KONDITORI MEKKA

Classic Melange Shirt
Färg: Mörkblå, beige. Ord. pris
399:-

299:-

Glen Rock

Färg: Blå. Ord. pris 249:-.

699:-

169:-

Michigan Leather Belt
Färg: Svart, brun. Längd: 80, 90,
105 cm

199:-

Leather Boot
Finns även i färgen svart.
Ord. pris 999:-.

699:-

Classic Check Shirt
Färg: Blå/orange/vit, mörk/grå
Ord. pris 399:-.

299:-

Glen Icon
Ord. pris 1099:-.

599:-

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13

Norra Kungsvägen 3, Tidaholm
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Trunks: 3-pack

Ord. pris 1099:-.

&

LIDÉNS BLOMMOR

FRANSÉNS UR & OPTIK

OASEN / HÄLSOKRAFT

DECOR HEMINREDNING

Washed Sweat Hood
Finns även i färgerna svart,
vinröd. Ord. pris 399:-.

299:-

Non Iron Shirt
Finns även i färgerna vit, ljusblå.
Ord. pris 499:-.

399:-

Tel. 0502-712 00

SPORTRINGEN

MÖBELKÖP
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Välkommen till oss på Mäklarbyrån
Andersson & Andersson.
MAT • FIKA • TÅRTOR • BRÖD • SMÖRGÅSTÅRTOR • GRUPPBOKNINGAR • FEST

Är det någon som kan Tidaholm så är det vi!

Turbinens
påsktallrik
149 kr

Beställ med mobilen – slipp köa!
Skanna QR-koden för att se Turbinens meny

NYHET:
Hembakade
GLASSRÅN

KAFFESTUGAN ÖPPEN
ALLA DAGAR I PÅSK 11-17
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Hos oss får du en gratis
värdering. Var förberedd
inför din försäljning!

Svensk gräddglass

Kaffestugan
Glassmenyer med kakor
Mjukglass
från
eget bageri, milkshakes,
hembakade
Strut eller bägarevåfflor
30 kr och
svensk glass från SIA.

Topping

Jordgubb

KolaHavssalt

FizzyDizzy

HallonSaltlakrits

Brownie

Matvåfflor
SaltLakrits

Päron

Hasselnöt

Unicorn

Punsch Russin

Mintchoklad

Polka

85 kr

Lyxig Langosvåffla

Våffla med räkor, creme fraiche, rödlök,
rom och dill

Medelhavsvåffla

Våffla med lufttorkad skinka, fetaostkräm, tomat, oliver, rödlök och ruccola

Chokladboll

Caramel Latte

Blåbär

Saffran

Pecannötkola

Choklad

Marshmellow

Våffla med chèvre

Våffla med getost, ruccola, valnötter
och Tidaholmshonung

Nyhet!

7 kr
Skanna QR-koden för att
se Kaffestugans meny

Kola
Choklad
Noisette
Vit choklad
Salt kola
Unicorn
Saltlakrits
Jordgubb
Hallon
Hard chocolate

Vanilj

Knäck

Ljus Choklad
Laktosfri

Melon

Laktosfri

SmultronJordgubb
Laktosfri

RubyChoklad
& bär

Lemoncurd
Vår finaste

Pistacia

Vår finaste

Hembakade våfflor

Athena

Ice Dream och Sorbet

Marlene

69 kr

Klassikern

Marika
Vår klassiska
våffla med hemkokt sylt och
vaniljglass eller mjukglass

Nutellavåfflan

Vår smarriga nutellavåffla med chokladglass,
banan, nutella och chokladsås

Ice Dream
SaltKaramell

Ice Dream
NötChoklad

Mangosorbet

Hallonsorbet

Citronsorbet

Godisvåfflan

Fläderjordgubbsorbet

Våffla med vaniljglass, chokladsås och godis

2020-04-03 14:09:35

Öppettider: onsdag-fredag 11.00-19.00, lördag 09.00-17.00, söndag 11.00-17.00
TURBINEN TIDAHOLM • Museigatan 3 • Tel. 0502-130 80 • info@turbinentidaholm.se • www.turbinentidaholm.se

Mäklarbyrån Andersson & Andersson

Torggatan 4, 522 31 Tidaholm

0502-594 59

info@mbaa.se

mbaa.se

1. Hur länge har du tränat hos oss och hur länge med Biocircuit?
2. Hur ofta tränar du?
3. Vad tycker du om Biocircuit?
4. Har du märkt några förbättringar efter träningen med Biocircuit?

Mikael Jansson 63 år

Maritha Stäveryd 52 år

1. Jag har varit medlem på Hälsocenter i 10 år

1. Jag har varit medlem på Hälsocenter sedan 2009 och

och tränat i Biocircuit 2,5 månad.

Effektiv och personlig cirkelträning på bara 30 minuter.
Ingen tid att passa, träna när du kan. BIOCIRCUIT™ är för alla!
Framtidens träning BIOCIRCUIT™ är modern,
enkel och effektiv träning som ger resultat på
30 minuter. Gå ner i vikt, bli starkare eller träna
för att hålla igång och må bra – oavsett vad som
motiverar dig att besöka ett gym vill du träna det
som passar dig och dina förutsättningar. En
sak passar helt enkelt inte för alla, fram tills nu.
För nu lanserar vi BIOCIRCUIT™ – effektiv och
personlig cirkelträning på bara 30 minuter med
både konditions- och styrketräning.

Du uppnår dina träningsmål på kort tid, tack
vare BIODRIVEs banbrytande teknologi.
Maskinerna ställer automatiskt in sig efter
dina förutsättningar och ser till att du tränar
hela kroppen både effektivt, rätt och säkert.
Det guidade programmet ger användaren en
engagerande och personlig träningsupplevelse
som är snabb och enkel då du slipper manuella
justeringar av maskinerna och onödig väntetid.

tränat på Biocircuit sedan i slutet av december.

2. Nästan varje dag – det kanske blir 5 gånger
i veckan sedan jag har börjat med Biocircuit.

2. Jag går gärna på gruppass och tränar som minst
4-5 gånger i veckan och då är två pass i Biocircuit.

3. Jättebra! Det är en mjuk och tyst träning
utan skramlande vikter. Maskinerna är
inställda efter mina värden vilket ger effektiv
och intensiv träning för hela kroppen. Jag
tränar effektivt i 30 minuter utan väntetid.

3. Det är jättekul, man får sig en rejäl genomkörning av
hela kroppen. Man väljer själv sin egen nivå men jag
gillar att köra ganska hårt. En annan fördel är att man
kan träna när man själv har tid och kan dessutom gå
hit på tider då det är färre människor i lokalen.

4. Absolut! Mer rörlighet och bättre kondition.
Pulsvärdet har gått från 135-140 till 110-115
och i styrkemaskinerna har jag ökat drygt
20% på denna korta tid. Har ökat i samtliga
maskiner och det är kul också.

4. Stor skillnad. Jag har fått bättre kondition och styrka
och dessutom på väldigt kort tid. Jag kan verkligen
rekommendera Biocircuit! Det känns säkert i dessa
tider eftersom det är max 5 i cirkel nu och alla torkar
rent efter varje maskin.

BLI MEDLEM – ERBJUDANDE!
Vi bjuder på en personlig hälsoplan, kroppsmätning och inskrivningsavgift
om du bokar in en tid senast 31/3 (värde: 1650 kr). Ring 0502-133 50 för bokning!

Öppet alla dagar 5-22

DinDin
friskvårdsanläggning
friskvårdsanläggning

Ulvestorpsgatan 3E,Tidaholm
Tel. 0502-133 50
halsocentertidaholm.se

halsocenter.tidaholm
worldwide

halsocenter_tidaholm
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20 snabba med
Fredrik Löfgren

Följ oss på Facebook och Instagram
@Rudbecksgymnasiettidaholm

Ålder: 42 år.
Familj: min bättre hälft Therése och så klart hästen Farbror som jag får på
köpet och för att inte glömma hon som bestämmer hemma: katten Selmah.

Våra program:

Utbildning: elektrikerutbildning.
Yrke: egenföretagare, Rossies Gatukök.
Hobby: jakten tar stor del av min fritid och lite padel hinner jag med också.

Pratglad problemlösare
1

Fem beskrivande ord om
dig i en platsannons?
Lösningsorienterad, motiverande,
noggrann, driftig och trygg.
2

Vad hade du för dröm som
liten?
Vid 4 års ålder var jag helt säker på att
jag skulle bli bonde.
3

Vad har du för dröm nu?
Det är kanske lite kliché, men såklart
att covid-19 avtar och vi kommer
tillbaka till att umgås med vänner och
familj som förut och kanske även få
damma av passet och göra en resa.
4

Om du inte jobbade på
Rossies, vad skulle du jobba
med istället?
Svårt, men gärna något med kundkontakt och kanske sälj då jag är
ganska bra på att prata!
5 Vilken egenskap hos dig
tycker du mest och minst om?
Jag tycker mest om att jag inte är
långsint och ser oftast inga problem!
Tyvärr är jag lite av en tidsoptimist
och önskar jag hann med mer än vad
jag egentligen gör.
6
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Vem skulle du vara om du
fick vara en annan person/
figur för en dag?
Oj svår fråga, kanske testa dagen som
Petter Stordalen då han verkar ha
fart och fläkt i sin tillvaro kantat med
intressanta människor.

7

Vad är din drömsemester?
Det skulle väl vara en sån där
bungalow ute i vattnet, Mauritius,
Maldiverna eller Thailand låter väl
bra!
8

Din värsta fobi?
Höjd, av någon anledning börjar
benen skaka när jag kommit upp på
stegen.
9

Vilken är din favoritapp?
WeHunt, perfekt när man tillbringar
en del tid i skogen för att hitta och
även hålla kontakten med sina
jaktkamrater.
10

Fem saker i skafferiet/
kylen du inte vill vara utan?
Grädde, smör, salt, lakrits och en
kall öl.
11 Vilken är din favoritpryl?
Robotgräsklipparen är inte alls dum,
gillar samarbetet mellan oss!
12

När lärde du dig senast
något nytt?
Nu när jag fick lära mig att högerklicka med musen för rättstavning.
13

Har du någon udda/oväntad
förmåga?
Kanske för en del oväntat men jag
tycker det är kul att snickra/bygga
här hemma.
Nämn tre saker du absolut
inte kan göra?
14

Den va svår… Det är väl egentligen
bara att jag absolut inte kan lyssna på
allt Therése babblar om!
15

Vilket TV-program skulle
du vilja medverka i?
Bingolotto! Jag vill snurra hjulet!

• Barn- och fritid

”Det är perfekt att
det är så nära. Det
är en lagom stor
skola där man
känner en bra
gemenskap med
både lärare och elever.
Att det dessutom är sovmorgon
varje morgon är en bonus!”.

• Ekonomi
• El och energi
• Estetiska, bild och formgivning
• Fordon och transport
• Industritekniska
• Natur
• Samhäll
• Teknik

David Nyström, SA19

• Vård och omsorg

Vilket uttryck använder du
för mycket?
Jag har frågat folk i min omgivning
och enligt dem så är det inget som
sticker ut, är dock rädd att de ej far
med sanning!
16

• Program för elever med AS/HFA

Främsta levnadsregel?
Ett problem är inte ett problem
förrän du gör det till ett.
17

18

Vad skulle du vilja ändra på
i Tidaholm?
Det finns ju massor av bra saker i
Tidaholm, dock är jag av den tron
om att allt kan göras bättre!
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Vad händer närmaste tiden
privat?
Just i skrivandets stund kläcks det
vaktlar som ska få hålla oss med
ägg framöver. Vi väntar också på
att Tidaholms kommun uppdaterar
detaljplanen på Hellidsberget där jag
bor så att vi kan få bygga till huset.
20 Vad händer närmaste tiden
på jobbet?
Vi väntar in värmen, så att vi snart
kan börja sälja glass igen!
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RUDBECKSGYMNASIET

Söker ni lägenheter, lager,
förråd eller möbellager?
Allt från byggnation och
renovering till förvaltning!

Tel. 0502-784 184, 0739-400 334

bella
ciao
Pizzeria –
0502-122 28

Norra Kungsvägen 3, Tidaholm

info@awen.se

Dagens lunch 90 kr

Vardagar kl. 11.00-14.00.
Valfri pizza inkl. sallad, dricka och kaffe.

Ö P P N I N G S E R B J U DA N D E :

Ö P P N I N G S E R B J U DA N D E :

på alla pizzor

när du äter här!

15:- rabatt

10:- rabatt

inkl. dricka och sallad.
Gäller avhämtning t.o.m. 11/4 -21

Gäller t.o.m. 11/4 -21

together

ONLINE

ÖPPETTIDER:
mån-fre 11.00-22.00, lör 12.00-22.00, sön 12.00-21.30
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fest!
Vilken färgkombination är bäst?
Den klassiska stilregeln säger att
marinblått och svart inte ska blandas
– ett förbud som dock alltmer uppluckras.

Klädtips för högtiden
Ska du fira studenten eller ett bröllop i sommar? Här kommer några tips
som kan tillämpas för både mäns och kvinnors finkläder.
Svart + marinblå = sant?
Klädsel: kavaj innebär egentligen
kostym för män med kavaj och
byxor i samma tyg. Oftast funkar
dock udda byxor om värdparet inte
är alltför kinkiga. Det finns dock
vissa klassiska färgkombinationsregler. En sådan är att svart och
marinblått inte får mixas. Flera
modeexperter tycker dock att regeln
kan brytas, om man gör det bra.

Dräkt- och kostymvård
På studenten har de flesta killar helt
nya och oanvända kostymer. Är man
däremot inbjuden som gäst kanske
man redan har sin klädsel sedan
innan.
Vare sig det gäller herrarnas kostym,
kvinnornas dräkt eller en udda kavaj
är skötselråden desamma. I stort
sett samma gäller för också skinnjackor som många längtar efter att
plocka fram på våren. Lämna inte
till kemtvätt i första läget. Det kanske

36

räcker med att vädra plagget utomhus över natten? Hjälper inte det
kan du ställa ett glas vinäger i
garderoben under ett dygn och
därefter vädra plaggen och garderoben. Först därefter får kemtvätt
övervägas men tänk på att passformen försämras och tyget slits i
takt med antalet tvättar. Det är
alltid bra att ha en klädborste
eller -roller nära tillhands då många
kostymtyg lätt blir dammiga.

Rätt galge till rätt plagg
Apropå passform är det viktigt med
bra galgar som passar dina plaggs
form och inte töjer ut dem. Om du
får med dig galgen vid klädköpet
– spara den!

Tygvecken försvinner när den höjda
luftfuktigheten absorberas, kläderna
ska alltså inte duschas.

Bruna kragar?
Den på morgonen rena och vita
studentklänningen eller herrskjortan
är troligtvis inte lika rena när dagen är
slut. För att gardera sig kan det vara
bra att använda en del husmorstips
innan plaggen maskintvättas. Det är
inte roligt om kragens fettfläck är
kvar efter tvätten. Ett tips är att
spruta citronsaft på kragen innan
maskintvätten. Andra metoder är att
badda med diskmedel som också kan
blandas med potatismjöl eller citronsyra. Vänta sedan 30 minuter innan
du börjar maskintvätten.

Ny restaurang
i Tidaholm!
F.d. Uppmans Kök

26/3: Premiär take-away
Take–away-mat från vår restaurang. Take-away kommer till en början
vara möjligt på fredagar och lördagar. Vid take-away kommer det enbart
att finnas ett begränsat antal rätter att välja emellan.

16/4: Restaurangen öppnar
Öppning av serveringen i vår restaurang där du
kommer kunna äta från vår fullständiga meny.

Skrynkligt tyg?
Är tyget skrynkligt? Ett tips kan
vara att hänga kavaj, byxor (eller
kjol) i badrummet och låta duschen
vara på under 10-12 minuter.

Tel. 076-031 66 77
info@gränden.nu
www.gränden.nu

Följ oss på sociala medier!
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Besöksprogram

Britt Nilsson, Christina Blomqvist, Lotta Lundgren, Gitten Ekwall och Mari Lundberg.

Stöd till anhöriga,
frivilliga och föreningar
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, kompis
eller granne gärna hjälper din
närstående och kanske ser det som
en självklarhet, kan du också behöva
stöd för egen del. Omvårdnadsförvaltningen i Tidaholms kommun
kan bidra på flera olika sätt.

Finns här för dig
Inget är som vanligt, även för dig
som senior i dessa tider. För en
del innebär det att man kanske
känner oro, passivitet, stress och
ensamhet. – Vi finns till för dig,
för att ge stöd, tips på aktiviteter
och annat som kan vara viktigt för
att må bra och ta hand om hälsan,
poängterar Christina Blomqvist
som är Omvårdnadsförvaltningens
kontaktperson.

Frivillig- och
föreningsverksamhet
Tidaholm har en fin tradition av

38

R
E
P
O
R
T
A
G
E

samverkan mellan olika verksamheter, frivilliga, föreningar och
organisationer. Som frivillig är du
med och väljer var du vill engagera dig.

Promenadkompis
eller telefonvän
– Vill du bli promenadkompis eller
telefonvän och göra en insats för
en annan medmänniska? Kontakta
oss! Antingen ringer man mig på tel.
0502-60 64 65 eller min kollega
Mari Lundberg tel. 0502-60 64 20,
berättar Christina.

Grattis alla som
fyller 80 år 2021!
Omvårdnadsförvaltningen erbjuder
ett förebyggande samtal för dig som
under året fyller 80 år och inte har
hemvård.
Även de som fyllde 75 år 2020 och
som fyller 75 år 2021 kommer att
bli inbjudna till information under

hösten, med reservation för nya
coronarestriktioner.

Kommer på besök
Under våren gör Omvårdnadsförvaltningen besök på olika platser
runt om i Tidaholm. Vill du träffas i
ditt bostadsområde?
– Vi kommer och svarar på frågor
om det stöd och aktiviteter
kommunen kan erbjuda och delar ut
vårt vårprogram. Vi träffas ute och
håller avstånd på ett coronasäkert
sätt, berättar Christina.
Även om du inte bor på någon
av dessa bostadsområden kan
du komma dit när de är där. De
hoppas på att inom en snar framtid
även komma ut och bjuda på lite
sång och musik som de gjorde 2020.
– Om du vill att vi ska komma till
just ditt bostadsområde, ring till
oss 0502-60 64 65 så bokar vi in ett
besök, säger Christina.

Plats

Tid

Stormsvalan / Stensiken
Utanför Södra Ringvägen 4D

6/4, kl. 10.00

Fredsgatan / Villagatan
Utanför Fredsgatan 6
Carporten på gården

6/4, kl. 11.00

Ramstorp / Idrottsgatan
Utanför Junibackens kvarterslokal
Ramstorpsvägen

6/4, kl. 14.00

Hörningsholm / Tårpilen
Utanför Hörnviksgatans kvarterslokal

6/4, kl. 15.00

Innerstan
Utanför Golden Thai på Nya Torget

25/3, kl. 10.00
8/4, kl. 10.00

Hjälmgatan / Dyckertsgatan
Utanför porten vid Dyckertsgatan 7

25/3, kl. 11.00
8/4, kl. 11.00

Tändstickan,
utanför V. Drottningvägen 13D

25/3, kl. 14.00
8/4, kl. 14.00

Tartaren, Hägnevägen
Grusplanen
Hägnevägen / Västra Drottningvägen

25/3, kl. 15.00
8/4, kl. 15.00

N. Kungsvägen / Skolgatan
Utanför Skolgatan 20A

30/3, kl. 10.00
13/4, kl. 10.00

Von Essens plats
vid fontänen

30/3, kl. 11.00
13/4, kl. 11.00

Ekedalen, utanför Lindängen

15/4, kl. 10.00

Fröjered, utanför Församlingshemmet

15/4, kl. 10.00

Valstad, nedanför Församlingshemmet

22/4, kl. 10.00

Madängsholm, vid lekparken

22/4, kl. 10.00

Under 2020 hade Omvårdnadsförvaltningen glädjen att komma ut och
bjuda på sång och musik. De hoppas
att kunna göra om det även i år.

Anhörigstöd
Råd och stöd

60 64 21
Syn- och
hörselinstruktör
Råd och tips

60 64 20
Har du problem
med minnet?
Råd och stöd

60 64 30
Bli frivillig/
volontär
T.ex. telefonvän

60 64 65
Information till dig
som fyller 80 år
Du kommer att få
ett brev med posten

Frivilliga, föreningar och Omvårdnad/Stödformer.

60 64 34

Följ oss på facebook.com/stodformer.
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Enkel deklarationsguide
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Du kan deklarera från och med den 16 mars. Deklarera senast den 3 maj.
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1. Stämmer uppgifterna?
Om en uppgift saknas eller är fel:
Kolla i e-tjänsten om uppgifterna har
uppdaterats efter att deklarationen
trycktes. Är det fel även där behöver
du kontakta den som borde ha
lämnat rätt uppgift. När de har rättat
underlagen kan du gå vidare.

A
T
T

A
T
T

2. Deklarera
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Ändra
SKV 325
utgåvaeller
42

lägg till: Har du sålt
en bostad eller värdepapper, drivit
näringsverksamhet, haft inkomster
från utlandet eller ska du göra
avdrag? Då behöver du själv ändra
Det är viktigt
vi gör vad
kan för att minska
smittspridningen
ellerattlägga
tillvi uppgifter.
Läs
mer om under
coronapandemin. Du som bara ska godkänna din deklaration kan deklarera
hur
du
gör
på
nästa
sida.
genom att ringa istället för att lämna in den på papper.
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2021

Dags att deklarera
Du kan deklarera från och med den 16 mars. Deklarera senast den 3 maj.

3 Kvittens

dudu
deklarerar
Gör såOm
här om
bara ska med BankID
godkänna
dinfår
deklaration
koder
du direkt en kvittens.

1
2

Ta fram din deklaration.

Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2020
Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2020
Namn

i

Andersson, Margareta

$NtFW"M+

000001

}u%5 uUmU

i

-VISTADSFABRIKEN

-FÖRSÄKRINGSFÖRETAGET

116 232

25 500 *

7 650

580301-2805
Din kod för identiﬁering

Din kod för underskrift

77777777

99999999

2 421

Investeringssparkonto
Fondandelar AKTIEFONDEN
Fondandelar RÄNTEFONDEN

=

1 450
230
310
4 411 *

Exempel på koder.

7.2 Ränteinkomster, utdelningar m.m.

Undvik smitta
-BANKEN

350

105

3 650

730

1 750

525

1 700
7 450 *

510

-BANKEN

ASTRAZENECA PLC
Betald utländsk skatt 365 kr.
HENNES & MAURITZ B

-BANKENS FONDFÖRVALTNING
ERICSSON

B

=

7.4 Vinst fondandelar m.m.
-BANKEN

4 355 *

8 Avdrag - Kapital
8.1 Ränteutgifter m.m.

Ring 020-567 100 och följ instruktionerna som
du får i telefonen. Du kan ringa dygnet runt.
5 600 *
=

-BANKEN

02

Summa avdragen skatt

125 752

4 Skattereduktioner
4.1 Rotarbete
Rotarbete som utförts under 2019 eller 2020 och betalats under år 2020
Avser fastigheten TORPET 1
Bygg AB (559918-6789)

10 000 *

Preliminär skattereduktion för rotarbete

sv

00

Det är viktigt att försöka minska
smittspridningen av Covid-19.
30
SKV

2000

Källa: skatteverket.se

454 500 *

1 Inkomster - Tjänst
1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.

Person-/organisationsnummer

7 Inkomster - Kapital
7.1 Schablonintäkter

3

4.2 Rutarbete
Rutarbete som utförts under 2019 eller 2020 och betalats under år 2020
Städbolaget (551320-1234)
Preliminärاﻟﺿرﯾﺑﻲ
skattereduktion
för |rutarbete
اﻟﺗﺻرﯾﺢ
Skatteverket

7 500 *

4.4 Gåva

4 200 *

RÄDDA BARNEN

5 Underlag för fastighetsavgift. Småhus/ägarlägenhet 0,75 %
TORPET 1

600 000 *

Underlaget är din del (1/1) av taxeringsvärdet.

Uppgifter som du själv ska redovisa i deklarationen

Fortsättning på sidan 2 (baksidan).

اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ

Specifikationen ska du behålla!

Declaring taxes

Caddaynta dakhliga

ጸብጻብ እቶት

ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ.ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘ��ﻳﺢ اﻟ��ﻳﺒﻲ
Deklaracja
.اﻟﻤﺘﺒﻘﻴّﺔ
ُ إﺳﺘﺮداد اﻟ��ﻳﺒﺔ واﻟ��ﻳﺒﺔ

اظهارنامه
Du som bara مالیاتی
ska godkänna
din deklaration kan deklarera
ﻓﯾﻠم ﻋن اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ
genom att ringa istället för att lämna in den på papper.

www.skatteverket.se/declaringtaxes

Gör så här om du bara ska godkänna din deklaration:

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!

• Ta fram din deklaration.

02:02

• Hitta dina personliga koder. Under rubriken
Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2020
hittar du koderna för att godkänna din deklaration.
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻠﻐﺔ إﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

(cc)

• Ring 020-567 100 och följ instruktionerna som du
får i telefonen. Du kan ringa dygnet runt.

Källa: skatteverket.se
أﺳﻔل اﻟﺷﺎﺷﺔ

 أﺧر. ﯾﺟب ﻋﻠﯾك أن ﺗﻘدم اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ.ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﻓﻊ اﻟﺿراﺋب ﺗ ُﺳﺎھم ﻓﻲ ﺳﯾر أﻣور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
. اﯾﺎر٣ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻرﺳﺎل اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣدﺧوﻟك ھو

02

Du som har följt riktlinjerna om att
undvika kollektivtrafiken och därför
har tagit bilen till jobbet, måste
regelmässigt ha gjort en tidsvinst på

Avdragen
skatt

1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.

AKTIEFONDEN

00

40

Åkt bil till jobbet?

Din kod för underskrift

99999999
90430702

Inkomst/
Avdrag

Avser bostadsrätten i BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMULTRONET.
-BANKEN

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

 ﻧﺣن ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم.ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﺑرﯾد اﻟﻌﺎدي أو ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﺑرﯾدك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ً  ﻟذﻟك ﺗﻛون ھذه اﻟﻣداﺧﯾل ﻣﺳﺟّﻠﺔ ﻣُﺳﺑﻘﺎ. ﻣن رب ﻋﻣﻠك ﻣﺛﻼً أو ﻣن اﻟﺑﻧك أو ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدﺧوﻻﺗك
.ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﻧرﺳﻠﮫ ﻟك

:ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/arabiska.4.d5e04db14b6fef2c867b16.html

sv

Om du har köpt in möbler eller
annan kontorsutrustning för att
kunna jobba hemma har du som
regel inte rätt till avdrag, även om
utrustningen används enbart för ditt
jobb.
Om du har gjort i ordning ett särskilt
rum eller en del av ett rum hemma

77777777
58687287

Uppgifter med * har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten

Bostadsuppskov: 1,67 % på 145000 kr.

30

Har du jobbat hemma

två timmar per dag jämfört med att
åka kollektivt för att få göra avdrag
för bilresorna.
Använd tjänsten för reseavdrag på
Skatteverkets webbplats för att se
om du har rätt till avdrag, och
med hur mycket. Läs mer på
skatteverket.se/resortillochfranarbetet
Du som brukar göra avdrag för
resor men som helt eller delvis har
jobbat hemma och därför inte har
haft samma kostnad, kan också
använda hjälptjänsten för att räkna
ut vad ditt eventuella avdrag blir.

580301-2805

Din kod för identifiering

Godkänn i appen Skatteverket med BankID eller med dina koder.
Du kan också sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift
till 71144, exempel ÅÅMMDDNNNN 99999999. Det går även bra att
ringa 020-567 100 eller använda e-tjänsten på skatteverket.se.

Godkänn i appen Skatteverket med BankID eller med dina koder.
Du kan också sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift
till 71144, exempel ÅÅMMDDNNNN 99999999. Det går även bra att
ringa 020-567 100 eller använda e-tjänsten på skatteverket.se.

2021-02-11

bara för att jobba i, har du som regel
inte heller rätt till avdrag.
Att ha en internetuppkoppling
betraktas som en vanlig personlig
levnadskostnad och du kan oftast
inte få något avdrag för den
kostnaden när du jobbar hemma.
Läs mer om corona och avdrag på
skatteverket.se/infotillprivatpersoner

Person-/organisationsnummer

Andersson, Margareta

Namn

Du som under 2020 har jobbat hemma med anledning av pandemin kan som
regel inte få avdrag för exempelvis arbetsrum, bredband, möbler eller kaffe,
även om du har haft de kostnaderna för att du har jobbat hemma.
För att få avdrag för resor till
och från arbetet med bil gäller
fortfarande att du måste ha gjort
en tidsvinst på två timmar per dag
jämfört med att åka kollektivt.

Källa: skatteverket.se

Hitta dina personliga koder. Under rubriken ”Specifikation
till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2020” hittar du koderna
för att godkänna din deklaration.

Specifikationen ska du behålla!

Inga särskilda avdrag
på grund av pandemin

eller
Den
visar att deklaration har kommit in.

1/2
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Ändra eller lägga till?
E-tjänst

Sålt värdepapper?

Inkomster från utlandet?

Logga in på skatteverket.se med
BankID. Där finns rätt bilaga skapad
åt dig med flera förifyllda uppgifter.
Alla uträkningar och överföringar
sker automatiskt. Du ser också hur
dina ändringar påverkar din skatt.

Du som har sålt eller löst in
värdepapper ska lämna bilaga K4.
Bilagan finns i e-tjänsten. Mer information och beräkningshjälp finns på
skatteverket.se/vardepapper

Utländska inkomster ska du ta
upp i din deklaration. Under Övrigt
ska du lämna uppgift om typ av
inkomst, från vilket land inkomsten
kommer, inkomstens storlek och
betald utländsk skatt. Läs mer på

Pappersdeklaration

Du som har sålt bostad ska
lämna bilaga K5 (småhus) eller
K6 (bostadsrätt). Bilagan finns i
e-tjänsten. Där kan du även ansöka
om uppskov. Mer information finns
på skatteverket.se/forsaljningbostad

När du ändrar något på pappersblanketten måste du vara noga med
att skriva det nya totalbeloppet i den
vita rutan. Skriv under blanketten
och skicka den till: Skatteverket,
Inläsningscentralen, Inkomstdeklaration 1,
FE 8000, 107 75 Stockholm
Du kan posta deklarationen till
och med den 3 maj utan att riskera
förseningsavgift.

Göra avdrag?

Sålt bostad?

BOKFÖRING

&

&

Vårens&&sommarens
sommarens
Vårens
catering
beställer
catering beställer dudupåpå
www.uppmanskok.se
www.uppmanskok.se

Du behöver bara ta upp hyresinkomster i din deklaration och
betala skatt om beloppet är högre
än 40 000 kronor. Mer information
finns på skatteverket.se/hyrautbostad

Du som är företagare
Du som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i
aktiebolag eller handelsbolag ska
lämna en bilaga med deklarationen.
Bilagan finns i e-tjänsten. Läs mer
på skatteverket.se/deklareraforetag

Om fler uppgifter behövs
Skatteverket hör av sig om de behöver
fler uppgifter från dig. Det kan till
exempel vara kvitton, fakturor eller
andra underlag. 
Källa: skatteverket.se

E - BOKFÖRING

RÅDGIVNING
BOKSLUT

[ MAT LAGAD MED KÄRLEK ]

[ MAT LAGAD MED KÄRLEK ]

skatteverket.se/deklarerainkomsterfranutlandet

Hyrt ut din bostad?

Du kan läsa om olika avdrag på
www.skatteverket.se/avdragslexikonprivat
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DEKLARATIONER

BOLAGSBILDNINGAR
EU - ANSÖKNINGAR
AVTAL

&

ARRENDEKONTRAKT

INVESTERINGSANSÖKNINGAR
M. M.

Dags att deklarera!

Åke Larsson

0515-124 67

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, Erik Erbing
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!

Prästgårdsgatan 16, 521 43 Falköping

Smedjegatan 12, 522 33 Tidaholm
tel: 0515–124 66, 124 67, 124 68
e-mail: info@ekonomi-konsult.nu
www.ekonomi-konsult.nu
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Conny Lindström

0515-124 68

Lars-Åke Klasson

0515-124 66
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TIDAHOLMS-QUIZET
I detta nummer tävlar Johan och Viktor på Jives Kök & Café. De får endast
svara en gång per kategori. Hur många poäng lyckas du få? Facit hittar du
längst ned.

HEMJAKTEN

Vill du vara med och tävla om gratis mäklararvode?

Johan Ahlin
Namn2
Geografi2
Musik 	
0
Näringsliv	1
Lokalt2
____________________
Summa7

Få ett extra tillskott in i din nästa bostadsaffär.
Tecknar du förmedlingsuppdrag (villa, fritidshus eller bostadsrätt)
med oss under april månad har du chans
jurist och fastighetsförmedling
att Bank,
vinnaförsäkring,
gratis mäklararvode.

Viktor Sandvik
Namn2
Geografi2
Musik		5
Näringsliv2
Lokalt3
____________________
Summa14

Allt under samma tak

Tävlingen gäller 1/4 - 30/4 2021 och vinnaren dras slumpvis.

5

4

3

2

1

Har namnsdag
24 oktober,
samma dag som
FN-dagen.

Har sitt ursprung
i tyska namnet
Eberhard.

Republiken
Jämtlands
president Ljusberg
heter detta i
förnamn.

Stigen leder till
Visdiktaren
honom, om man
Taubes förnamn.
ska tro visan. En tävlingstalong per person

Geografi

Vindarnas torn
och berget
Lykabettos är två
attraktioner.

Har arrangerat
Olympiska spelen
två gånger.

Ska även ha varit
målet för
historiens första
maratonlopp.

Restaurangen
La Famiglia på
Gamla Torget
hette tidigare
nästan samma sak.

Musik

Har bl.a. skotska
och afroamerikanska rötter. Ett
kännetecken
är ett växelspel
mellan försångare
och svarande kör.

Tidaholmsbördiga
My Kullsvik är
musikalisk ledare
för Joybells som
är en av Sveriges
mest kända
grupper.

Kända uttolkare
i Sverige är bl.a.
Cyndee Peters
och Samuel
Ljungblahd.

Näringsliv

Rörelsen startade
1956 och
avvecklades på
1980-talet.

Av någon
anledning
kommer vi
att tänka på
Hitchcock-filmen
Psycho.

Bengt Johansson
startade rörelsen,
som senare övertogs av hans söner
Pelle och Sören.

Pelle startade Adress Mitt på Nya
senare Fyranhuset
torget ligger
tillsammans med
Thai-restaurangen
E-post som en gång i
sin hustru.
tiden var...

En man född
20 juli 1957.
Bosatt i
Madängsholm.

Uppvuxen i
Göteborgsområdet och har
ett förflutet
som DJ.

Har tidigare
arbetat på Bofors/
IAC. Jobbar just
nu som busschaufför.

Färgstark
En person som
går sin egen väg
moderatoch gärna tar sig
politiker som
en cigarr ibland.
ofta omnämns
LFskaraborg.se
i Labbåsrevyn.

En storstad

En genre

Ett historiskt
företag

Lokalt

En lokal profil

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

– För många tidaholmare är Länsförsäkringar starkt förknippat med försäkringar, men
allt fler hittar även hit till banken. Vårt koncept Guldkund är något som uppskattas av våra
kunder.
Då får man
hela 20% rabatt på försäkringarna och en hel del andra förmåner.
Jag vill gärna bli kontaktad och få mer
information
om hemjakten.
Välkommen
Ett
bankbyte
kan
kännas
som av
mycket
jobb, men vi hjälper dig med allt det där krångliga.
Jagtillgår
i säljtankar, men inte just nu, och vill gärna bli kontaktad
mäklare
Greklands
Du behöver inte ens kontakta din nuvarande bank, förklarar Eva Engström, privatrådgivare.
Jaghuvudstad!
vill veta mer om Länsförsäkringar bank

är ett kundägt bolag. För oss är
Jag vill veta mer om försäkringar – Länsförsäkringar Skaraborg har funnits sedan 1842 ochLänsförsäkringar
I Tidaholm
Namnet är det
Fastighetsförmedling
det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och
låna på hemmaplan. Det skapar
engelska ordetNamn framför en
värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder, till godo bland
för evangelium.
"harmonisk"
Svarspost
Förknippas med
kyrkokör denna
annat i form av återbäring – pengar direkt in på kontot,
berättar Magdalena Falk
afroamerikanska
musikstil.
Mobiltelefon
som jobbar med både bank och försäkring.
kyrkor.
20800321

lansfast.se/tidaholm

FACIT Namn: Evert, Geografi: Athen, Musik: Gospel, Näringsliv: Bates, Lokalt: Peter Friberg.
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HEMJAKTEN! Var med och tävla om gratis mäklararvode.

Namn

Ett mansnamn

– På Gamla Torget 6 händer det grejer och nu finns bank, försäkring, jurist och även
fastighetsförmedling på adressen. Äntligen kan vi erbjuda våra kunder en helhetslösning
och vi hoppas och tror att den här satsningen kommer att gynna tidaholmarna, säger
Kicki Andersson som är marknadsområdeschef för Länsförsäkringar i södra Skaraborg.

20 vardag!
Falköping
Generösa öppettider 09.00–16.30521
varje
Hos oss har vi personal på plats som känner till Tidaholm!
Roligt tillsammans – ger arbetsglädje som vi hoppas smittar av sig på våra kunder!
Vi är glada att allt fler upptäcker fördelen med att vara en del av Länsförsäkringar Skaraborg.

I bobutiken kommer kunderna att kunna få hjälp med hela bostadsaffären,
vilket omfattar allt från fastighetsförmedling och försäkringar till lånelöfte och bolån.
Kontakta oss för rådgivning eller för fri värdering av din bostad
och värdeutlåtande av din lantbruksfastighet.
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Det är vi Magdalena
som hjälper
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och försäkring.
Tobias Rydberg
Eva Engström
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gatuköket

Vi finns tillgängliga
för dig på ett tryggt
och säkert sätt. Leta upp vilka annonser eller reportage pusselbitarna

Tävling
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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HEMJAKTEN
Vill du vara med och tävla om gratis mäklararvode?
Få ett extra tillskott in i din nästa bostadsaffär.
Tecknar du förmedlingsuppdrag (villa, fritidshus eller bostadsrätt)
med oss under april månad har du chans
att vinna gratis mäklararvode.

är tagna ur, skriv företagets namn och skicka in svaren
till oss så kan du bli lycklig vinnare av en skärbräda
från Leif Mannerström.
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Tävlingen gäller 1/4 - 30/4 2021 och vinnaren dras slumpvis.



HEMJAKTEN! Var med och tävla om gratis mäklararvode.
En tävlingstalong per person

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Jag vill gärna bli kontaktad och få mer information om hemjakten.
Jag går i säljtankar, men inte just nu, och vill gärna bli kontaktad av mäklare
Jag vill veta mer om Länsförsäkringar bank
Jag vill veta mer om försäkringar
Namn
Mobiltelefon
Adress
E-post

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Svarspost
20800321
521 20 Falköping

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

14..............................................................................................................................................

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

15..............................................................................................................................................

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

16..............................................................................................................................................

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

17...............................................................................................................................................

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

18..............................................................................................................................................

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

19..............................................................................................................................................

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

20..............................................................................................................................................

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

Klipp ur sidan och skicka till:
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm senast 30/4.
Eller mejla: info@tidareklam.com
Märk kuvertet ”Företagspussel”. Vinst hämtas av vinnaren.

9.................................................................................................................................................
10..............................................................................................................................................
11..............................................................................................................................................
12..............................................................................................................................................

LFskaraborg.se
lansfast.se/tidaholm

13..............................................................................................................................................

Namn:____________________________________________________
Mobil:____________________________________________________
Adress:____________________________________________________
__________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________
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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.

I nästa nummer är temat vår i Tidaholms kommun
INFORMATION: Vinnaren koras bland bilder publicerade t.o.m. 30/4 2021. 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.

Gott käk i Tidaholm!
DAGENS LUNCH 95:mån-fre 11.00-14.00

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

FRI UTKÖRNING

FRUKOST
fre 08.00-10.00

1
Tävlingsvinnare: Caroline Gyllingberg

Carolines Instagramkonto bjuder på många intressanta bilder från
närområdet. Vår favorit är Kärleksbron som tillsammans med sin
vattenspegling skapar en fin båge i bilden. Caroline vinner en powerbank.

BRUNCH
Foto: Sören Lejhage

Tidan svämmade över i vintras. På bilden
är Bröllopsön helt täckt av is och vatten
och strandpromenaden är avstängd.

AFTER WORK

varje fredag 17.00-20.00
Buffé och à la carte

ÄVEN AVHÄMTNING

lör 09.30-13.30

Påskmiddag
AVHÄMTNINGSMENY 210:-/person
KALLSKURET Sill, ägghalvor, örtbakad kyckling,
bakad småpotatis med kallrökt lax och räkröra, bröd.
VARMT Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv,
Västerbottenpaj.
DESSERT Vaniljmousse med rabarberkompott
och havreflarn.
Hämtning påskafton 12.00-14.00.
All mat är förberedd och redo att värma.
Instruktioner medföljer.

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,
student, företagsevent, skolavslutningar m.m.
Se vår hemsida för menyförslag.

ÖPPETTIDER

Foto: Anna Ståhl
Fantastiskt ljus!

50

Foto: Julia Wallin

Fin bild med diskret färgskala.

Foto: Helena Nilsson
Fin komposition.

Måndag
Tisdag-torsdag
Fredag
Lördag

08.00-15.00
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-14.00

Vi på Jives önskar
alla våra kunder

GLAD PÅSK!
Tel. 0502-120 12
kontakt@jives.se
www.jives.se
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!

På bara fem år har Kia cee’d blivit en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Nu lanserar
vi en helt ny generation av Kia cee’d. Det här är ett perfekt möte mellan design, funktion
som är fylld med smarta tekniska detaljer och innovativa lösningar. Eller vad sägs om
eluppvärmbar ratt, panoramasoltak och självparkeringssystem (finns som tillval).
Det bästa sättet att uppleva nya Kia cee’d är genom en provkörning. Välkommen.
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Kia Cee'd Kombimodell
kommer i okTober!
’D
NYA CEE
N
SPORTSWAGO
KOMMEr I
OKTOBEr!

Välkommen till
lunch på
Hellidens slott!

5 Dörrar OrD. prIS Från 109.900:-

Pris från

164.900 KRONOR

Nya självsäkra och kompakta Picanto är snål på allt, utom körglädje.
Tack vare sin låga bränsleförbrukning och att CO2-värdena är de lägsta
i klassen,
nya Picanto
lätt in som miljöbil*. Självklart är Picanto
MILJÖBIL =kvalar
FRI VÄGSKATT
I FEM ÅR**
FINNS SOMredan
DIESELiOCH
BENSIN
välutrustad
standardutförande.
Välkommen in på en provkörning.

-:009.901

Privatleasing fr.

.ejdälgrök
atsgäl ed rä
otnaciP rä t
.gninrökvorp n

3 595 kr/mån*

Inkl. serviceavtal

I slottets restaurang: dagens lunch med
salladsbord, kaffe och kaka, 90 kr.

lansEringsErbjudandE!

Pris från
164.9Pris
00 KRONfrån
OR

Avhämtning: beställ och hämta på parkeringen
- lunchlåda med sallad, 80 kr.
Måndag-fredag: kl. 12.00-13.30
Telefon till köket: 0502-178 06

164.900 KrONOr

Picanto Word Edition dE 100 första som köPEr En ny kia Picanto
får skrivaEn tExt På sin bil kostnadsfritt (värdE ca 1.500 kr).
Prova att skaPa dinStPErsonligt
orgatan 48, 521 4dEsignadE
1 FALKÖPING bil På kia.sE
Öppettider:

Telefonnummer: 0515-155 40
MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR**
FINNS
SOM DIESEL
OCH BENSIN
MILJÖBIL
= FRI VÄGSKATT
I FEM ÅR**

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN

otnaciP aik yn nE rEPök

.)rk 005.1 ac Edräv( tti
Privatleasing
fr.
Es.aik åP lib Ed

ÅF-logga
3 595 kr/mån*
Inkl. serviceavtal

*Gäller endast manuell växellåda. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all
service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt
EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
www.helliden.se

Erbjudandet gäller kundordertecknade bilar t.o.m. 30/4 2021 och registrering senast den 30/7 2021 eller
så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbr. blandad
körning e-Niro 0 l/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km. Blandad
elförbr. 15,9
kWh/100
km enligt körcykeln WLTP.
StorgMossvägen
atan 48, 521 41 FA
LKÖFalköping
PING
18,
48, Falköping
*Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift
tillkommer.
Rörlig ränta. Max körsträcka
ÖStorgatan
ppettider:
09.00–18.00,
lör 10.00–13.00
TelefÖppet:
onleasinghyran.
nummer:mån-fre
0515-155 4Sedvanlig
0
4 500 mil. Onormalt slitage och övermil debiteras utöver
kreditprövning. Lokala prisTel.0515-155
0515-155Med
40 reservation
40
avvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara Tel.
extrautrustad.
för eventuella tryckfel.

ÅF-logga

*Gäller manuell växellåda. Läs mer om lanseringserbjudandet på kia.se som gäller tom den 30 juni, 2011. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000
körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad
körning 4,1 – 5,3 l/100 km. CO2-utsläpp 95 – 125 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

000.51 retfe relle mutadsgnirertsiger atsröf retfe rå 7 röhppu hco nelib rejl
dadnalb gninkurbröfelsnärB .margorpecivres saiK tgilne tgissämannamkc

*Gäller endast manuell växellåda. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all
service utföras av auktoriserade
Kia-verkstäder
under hela
garantitiden.
I annat
fall gällernybilsgarantin
3 års nybilsgaranti med
att service utförts
Kias serviceprogram.
blandad körning 4,1Garantin
– 6,1 l/100 km.
CO2-utsläpp
g/km. Testerna
är gjorda
enligt
*Gäller endast
manuell
växellåda.
Den
7-åriga
är obegränsad
Sverigeskörsträcka,
längstaförutsatt
fabriksgaranti
och fackmannamässigt
gäller för bilarenligt
i privat
bruk samtBränsleförbrukning
tjänste- och förmånsbilar.
följer
bilen109
och– 145
upphör
7 år efter
första
EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Lokala prisavvikelser
kan förekomma.
Med reservation för eventuella
tryckfel.
Erbjudandet
gäller
kundordertecknade
bilar t.o.m.
30/4 2021 och registrering senast den 30/7 2021 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter
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Erbjudandet gäller kundordertecknade bilar t.o.m. 30/4 2021 och registrering senast den 30/7 2021 eller eller företagsavtal.

registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års
Bränsleförbr.
blandad
körning
e-Niro
0 l/100ej
km,kombineras
CO-2utsläpp
0 g/km.
Blandadandra
elförbr.
15,9
kWh/100blandad
kmeller
enligt
körcykeln
WLTP.
*Privatl
easing: 36109
mån,
uppläggningsoch administrationsavgift tillkommer.
så körsträcka,
långt
lagret
räcker
och
kan
med
rabatter
företagsavtal.
Bränsleförbr.
blandad
nybilsgaranti med obegränsad
förutsatt
att
service
utförts
fackmannamässigt
enligt Kias
serviceprogram.
Bränsleförbrukning
körning
4,1 – 6,1
l/100
km. CO2-utsläpp
– 145
g/km.
Rörlig
Max Euro
körsträcka
500
mil. kan
Onormalt
slitage och övermil
debiteras utöver
leasinghyran.
Sedvanlig
kreditprövning.
pris-avvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Testerna är gjorda enligt EU-körcykel
ochränta.
miljöklass
5. Bilen4på
bilden
vara extrautrustad.
Lokala prisavvikelser
kan förekomma.
Med
reservation
för eventuellaLokala
tryckfel.

körning
e-Niro 0 l/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km. Blandad elförbr. 15,9 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP.
Med reservation för eventuella tryckfel.
*Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka
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DÄCKTEAM HJO & TIDAHOLM
Grundat: Ursprunget från
1920-talet i Hjo.
Antal anställda: Fyra personer.
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Omsättning: 4,1 miljoner kr (juli -20).
Ägare: John Jarstål.

Månadens företag:
Däckteam Hjo & Tidaholm

Vi har nyrenoverade lägenheter.
Ring och boka din visning!

Vad vet du egentligen om våra företag i Tidaholm? Vi presenterar ett lokalt
företag per nummer och lär oss mer om deras verksamhet. I detta nummer
möter vi Däckteam Hjo & Tidaholm och dess ägare John Jarstål.
Beskriv er verksamhet?

Vad säljer bäst just nu?

Hur ser ni på er framtid?

– Vi säljer och reparerar allt från
det minsta barnvagnshjulet till det
största grävmaskinshjulet.

– Svårt att säga, vi vill erbjuda just
det som kunden behöver.

– Mycket ljus! Vi har blivit positivt
bemötta av både privatpersoner och
företag.

Ge en kort historik?
– Jag började min anställning 1998
och efter 14 år fick jag möjligheten
att köpa loss företaget och tog över
verksamheten 1 juli 2012.

Hur många jobbar här?
– Idag är vi två stycken i Hjo och
och två stycken i Tidaholm. När
säsongerna tar fart tar vi in extrapersonal på respektive verkstad.

Berätta lite om din bakgrund
innan du tog över butiken?
– Från början är jag utbildad
fordonsmekaniker men har under
åren provat på många olika jobb
såsom motormontör på Volvo,
svetsare, taxichaffis, jobbat inom
plåtindustrin men avslutade då som
däckmontör under 14 år.
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Någon produkt eller tjänst
ni själva rekommenderar?
– Vi vill slå ett slag för att kvalitet
oftast är det som man vinner på i
längden. Köp av de etablerade
märkena som Michelin, Continental
eller Goodyear exempelvis.

Vilka är era kunder?
– Vi vänder oss både till
privatpersoner och företag.

Varför tror ni kunderna
väljer er?

Kortsiktiga mål?
– Att få en stabil verksamhet med
stabila och kontinuerliga kunder.

Långsiktiga mål?
– Att bli ännu bättre på det vi gör
och att få anställa en person till.

Har du någon rolig anekdot
från butiken?
– Vi har inte kommit så långt än
men jag är säker på att det kommer.

– Vi vill stå för kvalitet och en bra
service, en nära kontakt och en
långsiktig relation med kunden.

Södra Ringvägen 9C, Tidaholm
Alfons Andersson
alfons.andersson@sbbnorden.se
Tel. 073-028 70 47

Vad är bra med att ligga
i Tidaholm?
– Det är lite "centrum" i regionen
med ett brett upptagningsområde.

sbb_skaraborg

John Jarstål
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www.sbbnorden.se
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Mattias Andersson:

Attraktivt och
hållbart att renovera!

Ny restaurang i Tidaholm
med doften av Italien!

Renovera eller bygga nytt? Ur klimatsynpunkt kan det vara lika bra att
rusta upp gamla hus!
Vad är egentligen bäst, att ta vara på
gamla hus och renovera dem, eller
att riva och bygga nya, energieffektiva hus? Flera undersökningar
inom bygg och miljö samt ett antal
livscykelanalyser har gjorts, för att
undersöka detta. Resultaten pekar
på att renovering kan vara ett bättre
alternativ!
Renoveringen är en viktig del av
byggsektorns påverkan. Det är också här som miljöpåverkan är som
störst. I Sverige finns det cirka 4,9
miljoner bostäder, de befintliga bostäderna använder mer än dubbelt så
många kilowattimmar per kvadratmeter och år jämfört med de nyproducerade. Så man kan säga att det är
i de befintliga fastigheterna, som
den stora klimatutmaningen ligger.
Byggnader är en av de största klimatbovarna.

37 procent av
all energianvändning
kommer från
byggsektorn.”
Branschen släpper ut 21 procent av
alla växthusgaser. Det kan jämföras
med de årliga utsläppen från svens-
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ka personbilar, som är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Vi på Tidaholms Bostads AB har
valt att renovera de gamla skolorna
på Kungsbro. Vi vill visa hur vi på
ett hållbart sätt kan ta hand om
husen i stället för att riva och bygga
nytt. Genom att göra medvetna
materialval och genomföra energieffektiviseringar, kan vi minska
mängden material och mängden
energi som går åt under en byggnads
livstid. Vi vill försöka få husen mer
klimatsmarta och renovera de gamla
skolorna på ett hållbart sätt!
Det har runnit mycket vatten under
Tidans broar sedan idén kläcktes om
bostäder på Kungsbroområdet. Jag
vet inte exakt när idén kläcktes, men
det är troligtvis uppemot tio år sedan och nu är vi äntligen där. Vi planerar att påbörja renoveringen under maj månad i år. Detta är oerhört
spännande och vår övertygelse är att
vi kommer bygga en ny liten stadsdel
på sikt!
Husen kommer att varsamt renoveras och byggas om till hyreslägenheter. I Röda skolan kommer det att bli
20 lägenheter i olika storlekar och i
Rosa skolan kommer det bli sex
lägenheter. Vi har lagt stort fokus på
en hållbar renovering och att bevara

eller ta fram charmen med hela området. Det viktigaste för oss har varit
att bidra till att utveckla Tidaholm
på ett attraktivt och hållbart sätt, för
så ska de ju va att bo i Tiahôlm!
Husen och den nya lilla stadsdelen
kommer bli fantastiska att bo i.
Ha en underbar vår i dessa märkliga
tider, håll ut och håll avstånd!
Mattias Andersson
VD Tidaholms Energi AB

La Famiglia är en hemtrevlig italiensk
restaurang i hjärtat av Tidaholm, med
fokus på en trevlig atmosfär, generös
service och naturligtvis utsökt mat. Vi
använder de bästa ingredienserna och
sträver efter njutningsfulla upplevelser.
Ser fram emot din bokning!

Dagens lunch
Måndag-fredag 11.30-15.00, pris: 99:-.
Varje dag väljer du mellan 8 olika rätter:
svensk husmanskost som dagens kött,
fisk, vegetarisk, 2 pastarätter eller
3 olika pizzor.

Helglunch
Helglunch serveras på lördagar
och söndagar kl. 12.00-16.00.

À la carte
På kvällarna serveras à la carte från det
italienska köket. Ni hittar vår meny på vår
hemsida www.lafamigliarestaurang.com
och här kan ni även boka bord!

Nu kan ni köpa
lunchkuponger
hos oss!
I varje häfte finns det
12 kuponger och ni betalar
endast för 10 st
– vi bjuder på 2 luncher!

Öppettider
Covid-19
Vi har coronaanpassat
vår restaurang med gott
om plats mellan borden
och tallriksservering!

Mån-tor
Fre 		
Lör
Sön

11.30-21.00
11.30-sent
12.00-sent
12.00-21.00

Tel: 0502-142 57
Gamla torget, Tidaholm
www.lafamigliarestaurang.com

Vill du ha hjälp med en
ny bildekor?

+
Annonsera i nästa nummer?

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:

Utdelning: 25-28 maj Manusstopp: 4 maj Upplaga: 12 000 ex
Detta nummer delas ut till alla hushåll och företag i både Tidaholm och Hjo.
Jämför med lokaltidningarna i både Tidaholm och i Hjo
som ligger under 50% i täckning.

Ring och boka din annons redan idag, tel. 0502-106 00!

DAGENS
LUNCH 90:Mån-fre 11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé, hembakat
bröd, kaffe och kaka.

Vi har
CATERING

till skolavslutningen, studenten
eller födelsedagen!
Kontakta oss!

UTKÖRNING &
TAKEAWAY 80:Ring innan 11.00 varje vardag och beställ hemkörning
så kommer vi och lämnar maten vid dörren.
Vill ni hämta mat under våra öppettider ringer ni och
beställer och vi lämnar maten på parkeringen.

Välkommen till en grafisk totalleverantör!
•
•
•
•

Västra Drottningvägen 15, Tidaholm
073-053 62 14
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Grafisk formgivning
Idé och kommunikation
Trycksaker
Skyltar

•
•
•
•

Mässmaterial
Bil- och fönsterdekor
Arbetskläder
Profil- och sportkläder

•
•
•
•

Tryck på kläder
Give-aways
Weblösningar
Personliga trycksaker

Besöksadress: Ulvestorpsgatan 1B, Tidaholm
Tel. 0502-106 00 • info@tidareklam.com
www.tidareklam.com
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Barnsida

Korsord

Fem saker har förvunnit från den nedre bilden. Kan du med hjälp av den
övre bilden hitta vilka? Ringa in svaren! Vi drar tre vinnare som får valfri
pizza på Ricardos Pizzeria, värde 100 kr/st.

Lös vårt korsord med påsktema. Facit publiceras på vår hemsida
www.tidaholmsguiden.se 3 maj.

Vilket uttryck ur
bondepraktikan
illustrerar bilden?

HAMNAR
VARORNA
I

NÄST
SIST

BLEV
GRAVEN
PÅ PÅSKDAGEN

SPELAR
DORSIN
I SOLSIDAN

OAVGJORT I
SCHACK

KUSTJÄGARE

ICKE

K
N
E
P

ÖSTER- STÖRSTA
RIKE
PARTIET

HUNDRAS

DIKTA

K
N
E
P
&

ITALIENSK
Ö

K
N
Å
P

KÖPLAGEN
KOMMA
ATT VARA

HYR UT
TIDAHOLMSKA
LYOR
DÄR BODDE
SVENSSONSVENSSON

BILMÄRKE

GOTLANDSHÄST

2:A PERSON

GROVT
GRUS

NORTH
DAKOTA

FÖRRRÄDARE

SKAMFILAD

SYREFÖRENING
ÄR
KURVOR

ISTÄLLET
FÖR ETT

ANGER
ETT
TID
SKOLBETYG
SKRIVET
1994-2011
VERK

INFORMATION
MANAGEMENT
SYSTEM

ADAM
ERIKSSON

HOLMEN
SPRÅK I
PAKISTAN

GULD

TRAFIK
I HJO

TRUMPEN

Medel

KOMPISGRUPP

SKRIVER
BERT

LÅT

KEJSARMÅNAD

MINNE

Sudoku
Lätt

PÅ
PALLEN

LITE I
TAGET
DAGENS
IBLAND

VILL
NARCISSIST

ERÖVRA
PÅSKPYNT

HAR BIO

HURSA?

HAR
STICKOR

FÖRE
ESSEN
JKP LÄN

DEN KAN
KLÄMMA
LABBÅSHAK

SKILJS
FRÅN
VETET

IHOP MED
ROMEO
LÄGGER
SKYTTEN

NÖTKREATUR

NORSK
STAD
VÄXTNÄRING

HYUNDAIMODELL
AVSLUTAR
PS
ICKELJUST

FÖRE
MANLIGT
HELGON

BRUKAR
BYXBAK

HAMMARGUD
BLIDVÄDER
BYGGER
FÅGLAR

KOM
ÖVERENS

SÅNGERSKAN
BRUN

Namn:_______________________________

E-post:___________________________

Adress:_______________________________

Ålder:_________

Postnr, ort:___________________________
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Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Knep & Knåp” och skicka senast 30/4 till:
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm
Ni kan även maila in era svar till info@tidareklam.com

SERIESKÖLDPADDA

AUTOMATKARBIN

GÖR MAN
HEMMA
KILOAMPERE

NAZISTER

KVÄVE

I FLASKHALSEN

FORDMODELL
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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 och läsare att dela med
sig av sina absoluta favoritrecept
och kommer sedan sammanställa
en kokbok med allas godbitar.

Skicka gärna in recept till oss
på info@tidareklam.com

Lax i ugn med
västerbottentäcke och
rotfrukter

Sätt ugnen på 225°. Skala och skär
sötpotatis och rödbetor i mindre
bitar. Dela blomkål i små buketter. Lägg rotfrukterna i en ugnsfast
form, ringla över olja och strö över
salt och timjan. Sätt in i ugnen ca 20-

30 minuter. Smörj in lax med citron,
krydda med salt och citronpeppar.
Blanda yoghurt med riven ost. Lägg
som ett täcke över laxen. Ställ in i
ugn ca 10-15 minuter. Servera laxen
med rotfrukterna.
Källa: koket.se

Blåbärsrutor med
vaniljkräm och smul

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.

Ring oss eller kom in till oss
– vi hjälper dig att välja rätt tjänst!
*Gäller vid tecknande av ett 12-månadersabonnemang.

Sätt ugnen på 200°. Mixa samman
smör, vetemjöl, strösocker, vaniljsocker och bakpulver till en deg i en
matberedare eller för hand. Täck en
rektangulär form, 20x30 cm, med
bakplåtspapper och tryck ut hälften av degen i botten. Blanda ihop
kvarg, crème fraiche, ägg, strösocker, citronskal och vaniljpulver i en

bunke till en jämn smet. Häll vaniljsmeten över botten, toppa med blåbär och smula sedan resten av degen
över vaniljsmeten. Grädda kakan i
mitten av ugnen 30-40 minuter tills
den fått en fin gyllenbrun färg. Låt
kakan svalna helt och hållet i kylskåpet innan du skär den i bitar,
pudrar över florsocker och servera.
Källa: koket.se
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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.

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

12 port

250 g smör, rumstempererat
5 dl vetemjöl
2 dl strösocker (till degen)
2 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
2 dl vaniljkvarg
2,5 dl crème fraiche
2 ägg
1,5 dl strösocker (till fyllningen)
1 citron, rivet skal
1 krm vaniljpulver
150 g frysta blåbär
Florsocker, att pudra över

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!*

4 port

500 g sötpotatis
2 rödbetor
1 blomkål
2 tsk olivolja
1 tsk torkad timjan
500 g lax
0,5-1 citron
Salt
Citronpeppar
2 dl turkisk yoghurt
4 msk västerbottensost, riven
(35% fetthalt)

Vi är din mest
lokala bredbandsleverantör!

Besöksadress:
Smedjegatan 18
Tel. 0502-77 45 00

Mån-tor
Fre
Lunch

Läs mer på
www.tidaholmsenergi.se

08.00-16.00
08.00-15.00
12.00-13.00
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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

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

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

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

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

STÄDNING
Nolo Städ.................................................................................... 070-379 90 91

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

MÅLARMÄSTARE
Josefssons Måleri.................................................................. 0761-30 34 99
Tidaholms Måleri................................................................ 070-300 08 34

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

FÄRG – FÄRGHANDLARE
Färgstark i Daretorp............................................................................ 201 14
Toro Färg & Heminredning............................................................121 11
FÖNSTERPUTS
Nolo Städ.................................................................................... 070-379 90 91
GLASMÄSTERI
Tidaholms Glasmästeri.................................................... 0761-30 34 99
Hellman Glasmästeri.............................................................. 0515-105 95
GOLVBELÄGGNING, MATTOR
Blanks Mattor.......................................................................... 070-621 15 35
Ljungbergs..................................................................................0707-87 31 14

BILGLAS
Hellmans Glasmästeri........................................................... 0515-105 95
BILLACKERING
Bob's Custom Car & Paint.............................................0730-86 85 81

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

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

HANDELSTRÄDGÅRD
Lidéns Blommor..................................................................................... 100 95

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

HEMINREDNING
Decor Heminredning........................................................ 070-758 72 53
Möbelköp.......................................................................................................714 81
Toro Färg & Heminredning............................................................121 11

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

HEMSIDOR
Tida Reklam............................................................................................... 106 00
Togetheronline Group..................................................... 073-976 78 88

BREDBAND
SpaceDump IT AB...........................................................................65 31 00
Tidaholms Energi..............................................................................60 65 50
BYGG OCH RENOVERING
ALB Bygg Tidaholm.......................................................... 073-541 70 03
BYGGMÄSTARE, BYGGNADSENTREPRENÖRER
A&W Entreprenad...................................... 78 41 84, 0739-40 03 34
CATERING
Ehns Kök & Catering....................................................... 073-053 62 14
Uppmans.....................................................................................036-777 04 44
DATASERVICE
SpaceDump IT AB...........................................................................65 31 00
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ELEKTRISKA INSTALLATIONER
Walléns El...................................................................................0738-18 19 59

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

BLOMMOR
Lidéns Blommor..................................................................................... 100 95

DÄCK
Däckhotellet.............................................................................070-544 04 37
Däckteam Hjo..............................................................................0503-101 82
Däckteam Tidaholm............................................................................ 134 08
Tida Däck & Bilrecond...................................................................... 107 68
Tidaholms Autocenter........................................................................ 100 37
Tidaholmsbilar.......................................................................................... 123 80

Branschregister

HÄLSOKOST
Oasen/Hälsokraft.................................................................................. 715 29
KAKEL OCH KLINKER
ALB Bygg Tidaholm.......................................................... 073-541 70 03
KLOCKOR, URMAKARE
Franséns Ur & Optik........................................................................... 102 36
KONFERENSER
Hellidens Slott & Vandrarhem..................................................... 178 00
LIVSMEDEL
ICA Kvantum............................................................................................ 188 00

MÖBLER
Möbelköp.......................................................................................................714 81
NÄRHÄLSAN TIDAHOLM
www.narhalsan.se/tidaholmvardcentral
Boka en tid att bli uppringd mån-fre 8.00-17.00.........................180 11
Barnhälsovård/BVC.............................................................................180 11
Psykisk hälsa mån-fre 8.15-9.00........................................................180 11
Medicinsk fotvård mån-tis 11.15-11.45.......................................180 17
Laboratorium drop-in mån-tor 8-16, fre 8-12............................180 11
Dietist.............................................................................................0768-87 11 74
OPTIKER, OPTISKA ARTIKLAR
Franséns Ur & Optik........................................................................... 102 36
PELLETS
Tidaholms Sotningsdistrikt............................................................ 107 00
PIZZERIOR
Ciao Bella...................................................................................................... 122 28
Eddies Pizzeria......................................................................................... 146 46
Ricardos Pizzeria............................................................................... 65 08 90
PLÅTSLAGERI
Medins Ventilation.............................................................. 0515-77 70 90
REDOVISNINGSKONSULTER
Ekonomikonsult......................................................................... 0515-124 66
Ludvig & Co............................................................................. 0515-72 30 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
La Famiglia...................................................................................................142 57
Uppmans.....................................................................................036-777 04 44
SKYLTAR
Tida Reklam............................................................................................... 106 00
SLÄPVAGNSSERVICE
Däckhotellet.............................................................................070-544 04 37
SLÄPVAGNSUTHYRNING
Tidaholms Autocenter........................................................................ 100 37

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

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

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

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

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

SÖKORDSOPTIMERING
Tida Reklam............................................................................................... 106 00
Togetheronline Group..................................................... 073-976 78 88
TAPETSERING
Josefssons Måleri.................................................................. 0761-30 34 99
Tidaholms Måleri................................................................ 070-300 08 34
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TRAFIKSKOLA
TA Körkort............................................................................... 0702-59 30 09
TRYCKERI
Tida Reklam............................................................................................... 106 00
TRÄDGÅRDSARBETE
ALB Bygg Tidaholm.......................................................... 073-541 70 03
TRÄDFÄLLNING
Gotthards Skog & Marktjänster............................... 0702-77 01 09
TRÄNINGSANLÄGGNINGAR
HälsoCenter................................................................................................ 133 50
VANDRARHEM
Hellidens Slott & Vandrarhem..................................................... 178 00
VATTENPOLERING
S.A Vattenblästring & Entreprenad.......................070-249 99 23
VENTILATION
Medins Ventilation.............................................................. 0515-77 70 90
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
Skaraborgs Rörservice......................................................070-600 57 41
VÄRMEPUMPAR
Br. Johnssons Rör / Monterra...................................................... 123 10
Br. Gustafsson i Åsle.............................................................. 0515-361 63
Holmlinds Rörledningsfirma..................................... 0706-48 84 80
Skaraborgs Rörservice......................................................070-600 57 41
WEBBYRÅ
Togetheronline Group..................................................... 073-976 78 88

Vill du vara med i Branschregistret? Kontakta oss på 0502-106 00
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Tema: Hantverkare
Corona-pandemin har gjort att det renoveras mer än någonsin tidigare.
På följande sidor ser du annonser från flera av våra skickliga hantverkare.
Du kan även läsa om målning av träfasader, altanbygge och det svenska
badrummets historia.

Tarketts nya
våtrumskollektion
har kommit!

Många av våra
kunder använder

ROTAVDRAGET
Gör det
du också!

0738 18 19 59
VI UTFÖR ALLT INOM EL, BÅDE TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG!
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Industrigatan 2, Tidaholm
Tel. 0502-123 85 Mobil: 0707-87 31 14
Öppettider: måndag, torsdag kl. 15.00-18.00
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Auktoriserad Citroënverkstad
Vi servar och reparerar alla märken
Hos oss hittar du både nya och begagnade bilar

KÖP
din bil
lokalt!

DAGS FÖR BYTE TILL
SOMMARDÄCK!
Hör av dig till oss så hjälper
vi dig med däckskifte.
Vi har försäljning av
däck, montering och
4-hjulsinställning.

Egnahemsvägen 52
0502-100 37
BILFÖRSÄLJNING
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VERKSTAD

RESERVDELAR

Mån-fre 08.00-17.00
Lör
10.00-13.00

Vi finns både i
Tidaholm och Falköping
Utför allt inom ventilation, plåtslageri och pappning!
I början av 2020 köpte Medins Ventilation i Falköping Tidaholms Bleck & Plåt och har därmed
en fast etablering i Tidaholm.
– Vi har redan en stor kundkrets i Tidaholm sedan 15-20 år tillbaka. Till exempel är vi
underentreprenör vid skolan, förskolan och idrottshallen på Rosenberg, Tidaholms pastorats
byggnation vid Norra Kyrkogården och Tidaholms Tennisklubbs padelbygge. I Tidaholm blir
plåtslageriet kvar som tidigare, säger ägaren Fredrik Andersson.

Besöksadress:
Köttorp Hästhagen 2, Tidaholm
Sätunagatan 4, Falköping
Tel. 0515-77 70 90
www.medins.se
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Sätter färg på din tillvaro!
Tidaholms Måleri utför alla slags
måleriarbeten både inomhus och
utomhus, stora som små:

•
•
•
•
•

Spackling/målning
Tapetsering
Målning av köksluckor/dörrar
Målning av golv/tak
Utvändig målning/fasadmålning

De vänder sig till privatpersoner,
byggföretag, bostadsrättsföreningar,
fastighetsbolag, kommuner och
föreningar med mera.

Garanti
Tidaholms Måleri värdesätter nöjda
kunder. Därför lämnar de alltid
garanti på utfört arbete. Då de är
medlemmar i Målaremästarna har
privatpersoner alltid minst två års
garanti på utförda arbeten.

Miljö
Utomhussäsongen är på gång för
Rame Shala och Tidaholms Måleri.

Välkommen till

Tidaholms Måleri
Att måla är kanske det enklaste sättet att förnya sin bostad. Tidaholms
Måleri är ett målarföretag som jobbar i Tidaholm med omnejd.
Med över 20 år i branschen vet
Rame Shala hur man utför ett arbete
på ett fackmannamässigt sätt.

Måla utomhus
För många människor finns det en
hel del frågetecken när man skall
måla om sitt hus. När skall man
måla? Är det för fuktigt? Vilken färg
är det målat med? Vilken färg skall
jag använda? Går de här kulörerna
ihop? Hur skall man nå ända upp
till nocken? Kan jag måla fönstren
och fasaden med samma färg?
Varför inte ringa en fackman och
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låta honom räta ut dina frågetecken
och utföra jobbet. Då slipper du stå
där under semestern och svära över
vilken tid det tar och vad mycket
roligare det hade varit att ha åkt och
badat med barnen istället.
– Hör av er till oss om ni vill ha
hjälp med utomhusmålningen. Vi
har redan några hus bokade som
vi kommer att börja med inom
kort men vi kan ta emot fler jobb.
Hör av er så snart som möjligt för
vi blir snabbt uppbokade för hela
sommaren, berättar Rame.

Är du osäker på hur du ska gå
tillväga kontaktar du Tidaholms
Måleri så kan de hjälpa till med
genomgång av ditt hus. Om du vill
ha hjälp med förarbetet kan de även
tvätta ditt hus, skrapa huset om det
behövs och utföra korrekt spackling
och slipning.
– Förarbetet är väldigt viktigt för
ett bra slutresultat, säger Rame. Våra
professionella målare garanterar
ett fackmanna
mässigt resultat av
högsta kvalitet. Vårt fokus är kvalitet,
service och alltid nöjda kunder!
Vi håller det vi målar!

Stor vikt läggs vid att arbetet är
såväl effektivt som miljöbesparande.
Miljöpolicyn är omfattande och
innehåller bland annat ansvar,
kontroll,
utveckling,
inköp,
information och uppföljning.
– Vi är proffs på måleri och garanterar hög kvalitet på vårt arbete,
säger Rame. Välkommen med er
förfrågan – vi lämnar kostnadsfri
offert! Glöm inte ROT-avdraget
som ger dig 30% rabatt på
arbetskostnaden!

• Målning inomhus och utomhus
• Tvättning av plattor, trall, tak och väggar
• Skrapning och fönsterrenovering
• Tapetsering

Luan

Rame

Rame Shala 070-300 08 34 • Tidaholmsmaleriab@hotmail.com
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Avsätt några dagar från semestern
till att måla fasaden. Gör du ett
grundligt förarbete kommer det att
dröja minst ett decennium innan du
behöver göra det igen. Precis som
med allt målarjobb gäller regeln att
underlaget ska vara rent och fast.
Om det är en ny, trären fasad som
ska målas kan du hoppa direkt till
grundmålningen.
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Rensa, tvätta och skrapa
Rensa bort all växtlighet nära
fasaden och tvätta grundligt. En rotborste med kraftiga borst är bra att
använda. Även en borste med långt
skaft kan vara bra för att få bättre
räckvidd.
Använd handskar och skyddsglasögon; målartvätt kan vara
skadligt att få på sig. Även om det
inte syns finns nästan alltid mögel
eller algpåväxt på fasaden. Därför
är det klokt att använda de speciella
alg- och mögeltvättmedel som finns
i handeln. Passa på att tvätta huset
en regnig dag så sköljer det lite extra
och tvättmedlet hinner inte torka in.

Måla träfasad
Det finns inte mycket som slår en vacker
träfasad, men för att den ska förbli vacker
år efter år krävs det lite jobb.

lvo
Vo

Skrapa bort all lös färg med hjälp
av en färgskrapa. Det kan ibland
kännas som ett överväldigande jobb,
men ju mer noggrann du är, desto
bättre blir resultatet. Färg som inte
lossnar kan sitta kvar eller värmas
bort med en färgborttagare.

Grundolja

Laga och byt ut

På en ny träfasad oljas även spikskallar och panelskarvar. Valet av
färgtyp styrs av vad fasaden tidigare
varit målad med. Man bör välja
samma färgtyp som tidigare. Om
du är osäker kan du ta med ett prov
på den ursprungliga färgen till din
färghandlare och be om hjälp.
Måla fasaden uppifrån och ner några
plankor åt gången, på så vis blir det
ingen skarv där färgen torkat. Måla
inte i direkt solljus. Passa på under
molniga dagar, eller börja måla på
skuggsidan. Måla heller inte när det
är risk för regn inom några timmar.
När första strykningen torkat målas
nästa lager på samma sätt. Du kan
sedan känna dig nöjd och njuta av
din nymålade fasad! 
Källa: viivilla.se

När du ändå går över fasaden
med skrapan kan du passa på att
kolla efter eventuella skador som
hål, lösa spikar och dåliga plankor.
Känn efter med en kniv om träet är
mjukt – då ska det bytas. Det första
ställe där trä brukar ruttna är vid
ändarna, så inspektera dessa extra
noga. Byt ut dåligt trä mot nytt och
slå i eventuella lösa spikar.
Täck in allt som inte ska målas, som
fönster, snickerier i andra kulörer,
altaner, närliggande växter eller
liknande. Fönsterfoder och knutar
är svårt att maskera med tejp. Låt
dessa tillfälligt vara och använd
senare istället en spackelspade att
måla emot.

• Försäljning av grus och matjord

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

Du kan läsa oss online på:
www.tidaholmsguiden.se

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

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

Vi lägger allt inom asfalt – litet som stort
Skogsholmsvägen 5
522 30 Tidaholm
info@asfalterarna.se
www.asfalterarna.se
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Allt inom
stängsel

Telefon Tidaholm:
0502-716 35
0708-366 544

Slutstrykning
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Emil

• Asfaltering
• Mark- och anläggningsarbeten
• Transporter

Stryk rikligt med grundolja på
ändträet. Om du bytt ut något trä
mot nytt bör du olja även det. Nytt
virke kan med fördel oljas innan det
spikas upp.

Henrik

Verkstad • Volvo Originaldelar • Bildelar • Bilvård
Vi hjälper dig även med däckbyte och däckköp!

Henke´s
BILVERKSTAD
Volvo – Renault

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.

0502-33 009
070-66 12 836
www.sundellsstangsel.se

Tel. 0502-140 30 • Mån-fre: 07.00-17.00 • Lunch: 12.30-13.00 • Ramstorpsv. 6

73

T
E
M
A
H
A
N
T
V
E
R
K
A
R
E

Bravida lås
för alla
fastigheter
och byggnader.
Vi finns alltid nära dig.

Bygga altan: råd och tips
Ska du bygga altan? Vi lär dig bygga altan som proffsen.
Här är en guide för att komma igång.
soliga grillkvällar på. Vi guidar dig
igenom stegen till altanbygget.
Att bygga altan klarar även den
mindre händige av och detta kan
göras utan tidigare erfarenheter. Det

finns såklart många olika sätt att
bygga en altan på. Vill du ha ett tak
över, staket runtom eller tänker du
placera trallen nära markplan?
Fortsättning på s. 76

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.

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

Vi har 60 års erfarenhet

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

• Cylindrar och nycklar

• Nöd- och utrymningsprodukter

• Elektriska lås

• Låssystem

• Dörrautomatik

• Nyckelfria lås

• Passagesystem

• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

Trygg hemma?
Vi ser till att ditt hem är skyddat. Vår samlade kompetens gör
att vi kan hantera alla olika typer och storlekar av låsanläggningar.
Boka gratis säkerhetsbesiktning av din fastighet.

Nu är det dags att smörja låsen:

20% på LÅSSPRAY

Vi utför även rödfärgning!
74

Egnahemsvägen 41, Tidaholm
Tel. 0502-150 91
Öppettider vardagar 10-18
Välkomna även förmiddagar, kvällar och lördagar.
Som tidigare enl. överenskommelse per telefon.

10 års
garanti*

Passa även på att BOKA GRATIS SÄKERHETSBESIKTNING av din fastighet.
Kontakt

STARKS SPRUTMÅLERI AB

Gäller t.o.m. 30 april 2021.

Att bygga altan kan vara ett roligt
projekt som varken behöver vara
svårt eller tidskrävande. Altanen
byggs ofta i anslutning till huset
och är platsen du tillbringar många

Henrik Gustafsson
Dennis Albinsson
www.bravida.se

Butikstider
Mån och ons07.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
*Vi lämnar 10-års garanti på samtliga mekaniska
låssystem som vi installerar när du tecknar
serviceavtal under hela garantitiden.

FIRE & SECURITY
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Dessa frågor kan vara bra att
besvara innan du sätter igång och
börja bygga.

DÄCKHOTELLET

Planering – första steget
Planera hur stor veranda du
ska bygga och välj noggrant ut
placeringen. Tänk efter om du vill
ha morgonsol, eftermiddagssol,
eller kanske föredrar du att placera
altanen i skuggan.
Oavsett om altanen är i direkt
anslutning till gräsmattan eller
placerad högre upp, bör du gräva ur
och rensa bort gräs, ogräs och jord.
Placera en heltäckande markduk
som hindrar ogräs från att växa
under altanen, täck markduken med
singel innan du sätter igång med att
bygga altanen.
– Du kan med fördel markera upp
ytan där altanen ska byggas. Det
görs enkelt genom att spänna upp
murarsnöre mellan några pinnar
som du slagit ner i marken alternativt
spraya med märkfärg. På så sätt
får du även en känsla för storleken

Tel 0502-404 37, 070-54 404 37

på altanen, säger Niklas Jansson,
tjänstchef på Byggmax.

Kom igång med bygget
Bygger du altanen nära marken
räcker det med stenplattor som
grund. Om altanen placeras högre
upp ska du gjuta plintar och även
planera för ett räcke och eventuellt
insynsskydd.
Glöm inte placera tjärpapp mellan

betongplattan och reglarna. På så
sätt får du ett kapillärbrytande skikt
som ser till att trädäcket inte suger åt
sig väta från betongstenen.

VENTUS PRIME3

Gjuta plintar
Mät ut placering av plintar, rekommenderat avstånd är 0,6 meter, men
du kan ha upp till max 2 meters
avstånd mellan dem.

225/50-17 98W XL 

1385:-

205/50-17 93W XL 

1300:-

205/55-16 91V



855:-

195/65-15 91V



795:-

FÖRSÄLJNING AV

Fortsättning på s. 78

Låt oss ta hand om dina däckbyten!
Vi förvarar dina vinterhjul och kan utföra
hjulinställning/fyrhjulsinställning

ATV-DÄCK

Nu även försäljning och programmering av TPMS-ventiler!

SOMMARDÄCK TILL RÄTT PRIS!

Dags att boka fönsterputs!
Privatstäd • Företagsstäd • Fönsterputs • Flyttstäd
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Vi önskar alla
tidaholmare

Välkommen att höra av er!

Glad Påsk!

www.tidastad.se

Tel. 076-160 09 55

NEXEN N FERA RU1

255/45-20 105W 2020:-

GOODYEAR EFFI GP 2

195/65-15 91V 

875:-

GREENMAX

235/35-19 91W XL 900:-

GREENMAX HP010

195/65-15 91V 

620:-

HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV

235/60-18 103W  1530:-

HANKOOK K435 KIN ECO

185/65-15 88T 

770:-

NEXEN N FERA RU1

235/60-18 103V  1250:-

GREENMAX HP010

185/65-15 88H 620:-

HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV

235/65-17 108V  1420:-

GREENMAX 4X4

235/65-17 108V 

HANKOOK DYNAP HP2 RA33

225/65-17 102H  1320:-

GREENMAX R701

165/80-13C 96/94N 

NEXEN N FERA SU1

225/45-17 94Y XL  920:-

GREENMAX R701

195/50-13C 104/101N 650:-

MICHELIN PRIMACY 4

205/60-16 96W 

GOODYEAR EFFI GP 2

205/60-16 96V XL1330:-

TRACMAX X PRIVILO TX1

205/60-16 96V 

695:-

NEXEN N FERA SU1

215/55-16 97V 

930:-

GOODYEAR EFFI GP 2

205-55-16 91V 	

960:-

GREENMAX HP010

205/55-16 91V 

645:-

MICHELIN PRIMACY 4

195/65-15 91V 	

995:-

975:-

1595:-

LÄTT LASTBIL, HUSVAGN OCH SLÄP
630:-

GREENMAX R701

185/80-14C 102/100 8 LAG 

745:-

GREENMAX VAN

225/65-16C 112/110R 

915:-

NEXEN RODIAN CT8

225/65-16C 112/110R 1120:-

GREENMAX VAN

235/65-16C 115/113R 

950:-

NEXEN RODIAN

235/65-16C 115/113R 

1220:-

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.

Ring för pris på övriga dimensioner och märken

Se mer på www.dackhotellet.nu
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Gräv sedan ut hål där de ska placeras.
Djup och bredd är beroende på
markens stabilitet, dock behöver du
gräva ett djup på minst 1,2 meter
för att få ett säkrat frostskydd. Häll
ner lite grus i botten av hålet och
placera ett gjutrör i mitten. Se till att
det står rakt och fyll upp med jord
runtom. Placera en stolpsko eller
plintjärn i mitten och fyll upp röret
med betong.

Välj rätt trallvirke
Marknaden erbjuder olika träslag till
altanbygget, men det vanligaste är
tryckimpregnerat trä. Impregneringen ökar träets motståndskraft
mot träförstörande organismer och
förlänger livslängden på din altan.
Numera går det att köpa virke med
fasta längder som exempelvis 3,6
meter eller 4,2 meter. Har du redan
vid planeringsfasen tagit fram ett
exakt mått kan du lätt räkna ut
vilka längder du ska använda för att
minska kapning av trall, och på så
sätt undvika spill.

Innan du börjar bygga altanen bör
du fundera på vilket träslag du ska
välja. Niklas Jansson från Byggmax
rekommenderar:
– Grön tryckimpregnerad trall, den
mest populära i Sverige – passar
de flesta miljöer och är en prisvärd
produkt.

– Bangkirai – hårdträtrall som ibland
kallas Kirai är ett hållbart och
kvistfritt hårdträ. Denna trall är valet
för den som inte vill kompromissa
med kostnader, utseende, kvalitet
eller naturlig hållbarhet. Bangkirai
har en jämn mellanbrun till rödbrun
färg som ger en känsla av lyx.
Fortsättning på s. 80

Vi hjälper dig med:
Värmeinstallationer
Badrumsrenovering
VVS-service
och en hel del annat...
Varmt välkommen
att kontakta oss!

SKÖVDE Jonstorpsgatan 11, 0500-48 43 00
TIDAHOLM Industrigatan 4, 0502-123 10
www.monterra.se
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Dags för
SOMMARDÄCK!
• Försäljning av däck från kända
leverantörer t.ex. Michelin,
Firestone, Bridgestone m.fl.
• Hjulskiften, ring och boka tid!
• Däckhotell
• Biltvätt

Kopparn
Bensin

BILTVÄTT
• Maskintvätt
• Gör det själv

Vi hyr ut:

• Bilar
• Flakvagnar
• Släpkärror
• Hästtransporter

BILUTHYRNING

Butik, Personbilsdäck, Släpvagnsservice,
Släpvagnsförsäljning

Stallängsvägen 7 • Tel 0502-711 52 • mån-fre 6.30-20.00, lör 8.00-20.00, sön 10.00-20.00

Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
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För dig som värnar om miljöaspekten
finns bland annat ett sibiriskt lärkträ
samt OrganoWood trall. Det kostar
lite mer än tryckimpregnerad trall,
med den stora skillnaden att du får
ett vackert trallvirke som naturligt
skyddar mot väder och vind.
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Välj rätt trallskruv
För den som söker ett mer ekonomiskt
alternativ är den ytbehandlade trallskruven det perfekta valet. Skruven
uppfyller samma krav som rostfritt
stål. Är du villig att spendera en
högre peng är alternativet rostfri
trallskruv. Båda passar de flesta
projekt och anpassar sig efter trallens
sättning.
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Bygg altanräcke

Låt stolparna sticka upp när du
bygger stommen till altanen, på
så sätt kan du lätt kapa dem i rätt
höjd när det är dags att börja bygga
altanräcket. Om du väljer att bygga
en altan utan stolpar kan du i
efterhand fästa stolpar på altangolvet
med stolphållare med platta.
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V. Ringvägen
0502-107
68
Kl. 08.00-17.00
Kjell
Andersson8- Preem
verkstaden
tidabilrecond@gmail.com
Öppet: 08.00 - 17.00. Tel. 0502-120 86, 070-628 67 68.

Recond

• Tvätt & Städ
• Maskinpolering
• Lackskydd
• 4-hjulsmätning
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ytterbelysning
och
uttag,
och stickproppar,
uttag, stickproppar,
lamphållare
lamp
m.m

strömbrytare,
strömbrytare,
kablar,
kablar,
ytterbelysning
ytterbelysning
och
uttag,
och
uttag,
lamphållare
lam
m
• Toyo
strömbrytare,
strömbrytare,
kablar, grenuttag,
grenuttag,
kablar, grenuttag,
grenuttag,
ytterbelysning
ytterbelysning
och
uttag,
och stickproppar,
stickproppar,
uttag, stickproppar,
stickproppar,
lamphållare
lam
m
• Hankook
Öppet:mån-fre
mån-fre
07.00-16.00,
Butiken
äröppen
öppenför
för alla,
alla, både
både företag
och
privatpersone
Öppet:
07.00-16.00,
Butiken
är
företag
och
privatperson
Öppet:
mån-fre
07.00-16.00,
Butiken
är
öppen
för
alla,
både
företag
och
privatperson
• Nokian
lunch
12.00-13.00
handdukstorkare. Vi har många o
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts
lunch
lunch 12.00-13.00
12.00-13.00
• Fälgar
handdukstorkare.
Vi
många
II butiken
hittar
du
allt
för
hem
och
industri.
All
sorts
handdukstorkare.
Vi har
har
många
butiken
hittar
du
allt
för
hem
och
industri.
All
sorts
det
vi inte har i butiken
beställer
v
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med
Bilreparationer & Service
Telefon
Telefon
det
vi
inte
har
i
butiken
beställe
belysning;
lysrör,
LED,
lågenergilampor,
spottar
med
• MC - Scooter däck
www.labbasel.se
Telefon
det
vi
inte
har
i
butiken
beställe
belysning;
lysrör,
LED,
lågenergilampor,
spottar
med
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Kent:
Kent:
0708-66
0708-66
02grenuttag,
3333 02ytterbelysning
33
Kent:
0708-66
02
Hjulinställningsmaskin
strömbrytare,
kablar,
och
uttag, stickproppar, lamphållare
Kent:
Kent:
0708-66
0708-66
02
33
02
33
kent@labbasel.se
Butiken:
0502-149
09
Öppet:
Öppet:
mån-fre
07.00-16.00,
07.00-16.00
Butiken:
Butiken:
0502-149
0502-149
09
09
strömbrytare,
kablar,
grenuttag,
ytterbelysning
och mån-fre
uttag, stickproppar,
lamphållar
Kent:
Kent:
0708-66
0708-66
02
33
02
33
Kontor:kablar,
0502-149
99
strömbrytare,
grenuttag,
ytterbelysning
och mån-fre
uttag, stickproppar,
lamphållar
Öppet:
Öppet:
mån-fre
07.00-16.00,
07.00-16.0
Butiken:
Butiken:
0502-149
0502-149
09
09
lunch 12.00-13.00
lunch
12.00-13.00
Öppet:
mån-fre 07.00-16.0
Butiken:
0502-149
09
Kontor:Butiken:
Kontor:
0502-149
0502-149
99
99
0502-149
09
DELA UPP BETALNINGEN PÅ 4 MÅNADER. INGEN RÄNTA, INGA AVGIFTER. Kontor: Kontor:
Öppet:
mån-fre
08.00-12.00
lunch 12.00-13.00
lunch 12.00-13.00
0502-149
0502-149
99
99
www.labbasel.se
lunch 12.00-13.00
Även längre kredit till förmånlig kostnad. Ansök i lugn och ro på vår hemsida www.sds.nu Kontor: Kontor:
0502-149
0502-149
99
99

www.labbasel.se
www.labbasel.se
www.labbasel.se
www.labbasel.s
www.labbasel.se
www.labbasel.s

Butiken öppen: mån-fre 08.00-12.00
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De tillfällen du bör se över och
ansöka om bygglov är om altanen
eller uteplatsen ska byggas 0,6 meter
ovanför markhöjd. Likaså gäller om
du ska bygga tak eller ett staket som
är högre än 1,10 meter högt, runt
altanen. Bygger du en altan närmre
än 4,5 meter från tomtgräns krävs
ett medgivande från grannen, läs
mer på Boverket.
– Om altanen räknas som en fristående nybyggnad kan bygglov
komma att krävas. Exempelvis om
du bygger en altan på sluttande mark
och det skapas ett utrymme under
eller om den byggs på en viss höjd
över marken, säger Niklas Jansson,
från Byggmax.

Underhåll altanen
I regel behöver du olja in trädäcket
varje år och detta är en del av
altanens underhåll.
– Tvätta altanen regelbundet med

tralltvätt eller annat rengöringsmedel för altaner. Låt torka och olja
sedan in, säger Åsa Karlsson.
Det finns många olika oljor
att välja mellan och idag väljer
fler miljövänliga alternativ. På
marknaden hittar du exempelvis
trälasyr från Woodzil eller Sioo
wood protection. Båda två är bra

alternativ till vanlig träolja och ger
ett skydd i många år.
Väljer du att använda en
högtryckstvätt bör du vara väldigt
försiktig för att undvika att få flisor
i trädäcket. Låt träet torka några
dagar innan du oljar in altanen med
en grundolja.

Tips från experten

4. Gör klart förarbetet på marken
för att sedan kunna gå vidare
med att börja bygga.
5. Bygg stommen och planera för
ett eventuellt altanräcke.
6. När stommen är klar är det dags
att skruva trall. Var noga med val
av trallvirke och skruv innan du
börjar.

– Det kan vara värt att lägga
några extra kronor på att köpa ett
trallvirke av högre kvalitet. Du får
spendera en lite högre peng, men i
den totala kostnaden för bygget av
altanen kommer det att löna sig i
längden, säger Åsa Karlsson.

7. Det sista du gör är att bygga ett
eventuellt altanräcke. Bestäm
höjd och vilken typ av räcke du
ska bygga.

Från ide till slutresultat

Det här behöver du:

1. Börja med en god planering. Var
vill du bygga altanen, hur stor ska
den bli och vad behöver du för
att kunna sätta igång bygget.

• Markduk, sand eller grus

2. Ta kontakt med kommunen för
eventuellt bygglov (enbart vissa
altaner kräver bygglov).
3. Kom igång med bygget, ta beslut
om du ska bygga själv eller ta
hjälp av en yrkesman. Vid hjälp
av en yrkesman bör du ta in
minst tre offerter för att kunna
jämföra pris.

8. Nu är du färdig och du kan börja
inreda altanen. Lycka till!

• Märkfärg
• Betong och gjutrör till plintar

Nytt byggföretag i Tidaholm!

• Tryckimpregnerade reglar
• Trallvirke
• Rostfri skruv
• Borrmaskin eller skruvdragare
• Såg

Källa: viivilla.se

Aleksandër har arbetat inom byggbranschen i hela sitt liv men
fr.o.m. februari kör han i egen regi.
ALB Bygg hjälper er med nybyggnationer och renoveringar t.ex:
• Altaner

• Montering av kök och skåp

• Panel på huset
• Dörrar

• Lägger klinker och kakel i
kök och badrum m.m.

• Tak

• Trädgårdsarbeten

ALB BYGG TIDAHOLM
Tel. 073-541 70 03
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Badrummets historia
Tillgång till bad och toalett är idag en självklarhet. Men så var det
definitivt inte för hundra år sedan i Sverige. Hur såg då badrummen ut
kring sekelskiftet och på 1930-talet?
De svenska badrummens historia är
nära sammankopplad med ny teknik
som gjorde sitt intåg kring sekelskiftet. Vatten- och värmeledningar,
avlopp och rinnande vatten, gaseldade varmvattenberedare med
mera gjorde det möjligt att inreda
ett särskilt rum för personlig
hygien. Kring sekelskiftet 18001900 började de bättre bemedlade
att inreda badrum i sina bostäder.
Dessa badrum var ofta pampiga
och påkostade med gjutjärnsbadkar
i empirestil med lejontassar, golv av
marmor eller tiles, mässingsdetaljer
med mera. Väggar och tak kunde
vara klädda med pärlspont eller
vara helputsade. Hygienvanorna

såg helt annorlunda ut jämfört med
idag – man satt ner i badkaret och
skvätte inte lika mycket vatten på
väggar och golv. Men merparten
av befolkningen fick nöja sig med
utedass, bad i zinkbaljan framför
vedspisen eller tvagning vid någon av
stadens offentliga badinrättningar.

bandet mellan bristande hygien
och sjukdomar började uppmärksammas. Efter första världskriget
utrustades nybyggda hus och villor
av högre standard med badrum, men
inte smålägenheter i mindre hus. I
de nya villastäderna som växte fram
byggdes först badrum i källaren,
men när rörledningsbranschen
utvecklades flyttades badrumen upp
och placerades intill sovrummen.
I städernas flerfamiljshus förekom
gemensamma badrum i källarna.

Ideologiskt motiverat

1920-talet

Badrummets utveckling hänger
också samman med tidens ideologi
där smutsen skulle bekämpas. Sam-

På 1920-talet började man bygga
badrum i nybyggda villor och större
lägenheter.
Fortsättning på s. 88

DAGS FÖR SOMMARDÄCK!
Vi fixar dina däck!

• Aukt. Saabverkstad / Meko Partner
• Vi lagar ALLA märken
• Vi byter bilglas
• Däck / däckhotell
• Släpvagnsreparationer
• Strålkastarpolering

Före

Efter

Christer

Vi utför:

Vi utför ventilationsrensning av frånluft från
er köksfläkt, takfläkt och värmeväxlare.
Allt till ett rimligt pris och med ROT-avdrag.
Vi håller avstånd, använder munskydd
och handsprit mellan alla våra kunder!
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Jacob

Åke

Robin

Janne
Freddy

Dags att boka rengöring
av ventilationsfläkten

Däckhotell 500:-/säsong

VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR.
Tidaholmsbilar
AUKTORISERAD
Skolgatan
26, Tel. 0502-123 80
Öppettider
Vardagar 7:00 - 17:00
SAABVERKSTAD

Förutom sotningar även
besiktningar och ventilationsrensningar.
Medlem av Sveriges
Skorstensfejares Riksföbund

För pris ring:
0502-107 00
0708-85 91 91

ROBIN SVENSSON AB

Skolgatan 26, 522 31 Tidaholm Tel. 0502-123 80
robin.svensson@tidaholmsbilar.se
Öppet vardagar 7-17
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Framtidens industriarbetare
På Industritekniska programmet går elever som är praktiskt lagda och vill
arbeta inom industrin, antingen som maskinoperatörer eller svetsare.
Industrierna har idag avancerade
maskiner som kräver en lång utbildning. 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. Lärlingsrådet, samarbetet mellan Rudbecksgymnasiet och företagen, startade
2008.

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

Läraren Claes Johansson, eleven
Linus Sörman IN17 och nya CNCmaskinen som företagen betalat.

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 inriktningar: 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!

En företagsledare berättar
Lars Ekman, VD på IPAB

Hur ser arbetsmarknaden i
Tidaholm ut för kommande
studenter inom industri?
– Det ser tyvärr tufft ut för de
kommande studenterna och det
beror till stor del på Covid-19 som
har gjort att de har missat/förlorat
nästan tre terminer av praktik.
Hur stora är chanserna att
eleverna får anställning hos er?
– Normalt sett så finns det stora
chanser till anställning hos oss men
på grund av Covid-19 så är det just
nu lite ”tuffare tider” än vad det
brukar vara.
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Hur ser efterfrågan ut hos er?
– Vi har bra orderläggning och mycket
att göra. Det ser bra ut och vi är
positiva inför framtiden.
Är ni i ”behov” av industrielever?
– Vi är alltid intresserade av industrielever och vill även stötta Rudbecksgymnasiet. Ungdomarna är vår
framtid så de är väldigt viktiga för
oss. Vi har haft flera elever som har
gått på Industriprogrammet och
haft sin praktik hos oss som idag är
anställda.
Har elever som går industriprogrammet ”förtur” när det
kommer till sommarjobb hos er?
– Ja, det kan man säga. Har de haft
praktik här och skött sig bra så är det
lätt för oss att erbjuda sommarjobb.

Vilka arbetsuppgifter kan en
nyutexaminerad industrielev få?
– Precis samma uppgifter som våra
övriga anställda. Men man får tid
att växa in i arbetet och även att lära
sig våra produkter och maskiner.
Hur stor betydelse har den
lärlingsförlagda tiden för en
framtida anställning?
– Väldigt stor betydelse. Vi lär känna
eleven på ett tidigt stadie vilket är
en stor fördel om man sedan ska
erbjuda en anställning.

Cayline Olsén IN19

Linn Karlsson IN19

Vad var det som gjorde att du valde
Industritekniska programmet?
– Jag valde att gå Industritekniska programmet för att
det var det som var närmast då jag egentligen hade
velat gå Fordon och transport med inriktning
transport. Men då jag har epilepsi fick jag reda på att
jag inte kan ta mitt YKB eller lastbilskort förrän jag är
cirka 25 år då jag måste vara anfalls- och medicinfri
i tio år. Då kände jag att industri låg närmast mig och
det verkade även som ett extremt roligt program och
mycket praktiskt vilket jag gillar.

Vad var det som gjorde att du valde
Industritekniska programmet?
– Jag valde att gå Industritekniska programmet då
jag alltid har varit intresserad av hur arbetslivet är
inom industrin. Man får chansen till lärlingsutbildning och att det är mycket praktiskt i skolan.

Vad är det bästa med utbildningen?
– Det roligaste med utbildningen är bland annat
mycket studiebesök såsom att åka till USA men
även att besöka olika mässor. Det bästa med
utbildningen är att det är väldigt mycket praktiskt.
Det är inte så stora klasser vilket gör att man får
mer hjälp utav lärarna och de kan engagera sig mer
i varje elev.
Var ser du dig själv om tre år?
– Efter skoltiden skulle jag helst vilja kunna läsa
vidare då jag vill bli undervattenssvetsare. Samtidigt
hade det också varit en dröm att kunna jobba direkt
efter studenten. Det verkar finnas möjlighet till att
göra det då det finns en stor efterfrågan efter oss
som har gått en praktisk utbildning och fått en viss
arbetslivserfarenhet av all den praktik vi haft.

Var ser du dig själv om tre år?
– Min dröm är att få ett jobb inom industrin direkt
efter att jag har gått ur skolan och att få stå vid en
maskin och arbeta.

”Det bästa med
utbildningen
är att det är
väldigt mycket
praktiskt ”

I samarbete med Tidaholms industrier:

Hur ser ni på samarbetet
mellan skola och företag?
– Väldigt viktigt. Vi söker alltid
duktigt yrkesfolk.
Hur viktigt är det tror ni?
– Avgörande för Sveriges framtid
skulle jag säga.

Vad är det bästa med utbildningen?
– Det bästa med utbildningen är att man går i en
liten klass och bra lärare. Man får ta ansvar. Det är
mycket praktiskt, man kan jobba i sitt egna tempo.
Man får komma ut på praktikplatser och se hur
arbetslivet är.

LÄRLING
INDUSTRITEKNISKA
www.rudbecksgymnasiet.se
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Det var inte ovanligt att toaletten
och badkaret placerades i olika rum.
Badkaren var inbyggda och ofta med
kaklad sida. För att skydda från det
ökade vattenstänket från inbyggda
badkar kläddes väggarna ofta med
kakel, satta i tegelförband (en halv
plattas förskjutning på varje rad).
Vanligtvis användes vitt kakel, men
även starka färger såsom mörkrött,
mörkblått och grönt förekom.
Golven belades ofta med en- eller
tvåfärgat klinkermönster, gärna i
schackrutigt mönster. Under samma
period blev det även modernt med
spegelskåp i plåt inbyggt i väggen.
Toaletterna var högspolande fram
till slutet av 1920-talet då den första
lågspolande toaletten kom.

1930-talet
På 1930-talet föddes folkhemmets
vision om ett rättvist och jämlikt
samhälle där alla skulle kunna hålla
sig hela och rena och ha en bra
bostad, vilket sedan låg till grund
för de kommande decenniernas

badrumsutveckling. Badrum med
varmvatten började komma för
de stora samhällsgrupperna, men
det var fortfarande bara en av fem
bostäder som hade tillgång till vatten
och avlopp inomhus. Gemensamma
bad i källaren för flerbostadshusens
hyresgäster kom att leva kvar ytterligare något decennium.
Det funktionalistiska badrummet
blev många familjers första. Badrummen på 1930-talet var vanligtvis
små med enkla och rena former.
Som golvmaterial dominerade
fortfarande klinker, ofta lagt i
schackrutigt mönster. Det kunde
även förekomma korkplattor och
marmorerad linoleum och i finare
miljöer även natursten (vanligen
marmor). Tanken var fortfarande
att man skulle sitta i badkaret
varför väggarna ofta bara kaklades
upp till cirka 3/4 av väggen, med
puts upptill. Det var vanligt med
geometriska kakelsättningar med
mörka fogar i kontrast till det vita
kaklet. Kulörerna gick vanligtvis i

vitt/svart/beige. I mer påkostade
badrum kunde det förekomma
glasskivor av etsade glas, tunna
marmorskivor eller i torrare delar
endast putsade väggar.
Före 1930-talet importerades merparten av allt porslin från Europa,
huvudsakligen England. Porslinet
var i regel benvitt och badkar
dominerade framför dusch som
kom senare. Under 30-talet började
tillverkningen av sintrat sanitetsporslin, vilket gav en tåligare glasyr
och ett mindre poröst porslin.
Gustavsberg i Sverige började sin
tillverkning 1939.

1940-talet
Egentligen var det först kring 1940talet som badrum blev standard i
smålägenheter. Omfattande forskning
gjordes kring hur sunda bostäder
skulle utformas. Bostaden skulle ha
modernt kök och badrum, varmvatten, centralvärme och tvättstuga.
Badrummen från denna tid var ofta
standardiserade och funktionella.
Fortsättning på s. 90

Står ni i renoveringstankar? Är det
dags att ta tag i trädgården eller
har ni hittat ert drömhus?
Oavsett projekt är det bra att se över er ekonomi innan ni sätter igång.
Vi hjälper er att räkna och ta fram ett lånelöfte som är anpassat efter er
ekonomi, livssituation och drömmar.
0502-185 00 | info@tidaholms-sparbank.se | www.tidaholms-sparbank.se

Prata med
oss digitalt!
Vi finns tillgängliga
för dig på ett tryggt
och säkert sätt.

Utför karosseriarbeten på alla sorters bilar,
nytt som gammalt, krockat, rostigt,
renovering eller ombyggnation.
Tel: 073-815 03 99 | info@epautobody.se | Von Essens väg 7 i Tidaholm
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Tvättställ och wc-stol var gjorda i
porslin och badkaren i emaljerad
stålplåt. Modet med inbyggda badkar som var kakelklädda kom att
leva kvar.
Tvättställen hade separata kranar för
varmt och kallt vatten. Tidstypiskt
var också klinker och mosaik på
golven, men golv av gjutasfalt med
trätrall ovanpå förekom också.
Bidé blev allt mer standard i mer
påkostade badrum på 1940-talet efter
engelska förebilder.

1950-talet
Senfunkisens badrum med 1950inspiration hade kvar sitt vita kakel
och mörkare kontrasterande fogar,
men nu tog man ut svängarna lite mer
med t.ex. röd-vitrutigt klinker och
ibland färgat sanitetsporslin i gult
eller grönt. På 1950-talet lanserades
den lågspolande toaletten, ofta med
en sits av brun eller svart bakelit.
Badkaren av gjutjärn började ersättas
av pressade plåtbadkar – fristående
eller inbyggda. Sanitetsporslinet
hade femtiotalets bulliga former.
Tvågreppsblandaren blev allmän,
man fick fortfarande vrida på varmt
respektive kallt vatten men det
blandades i en stråle.

1960–1970-talen
Under de så kallade rekordåren
på 1960-70-talen uppfördes ett
mycket stort antal nya bostäder i
Sverige. Badrummen från denna tid
kännetecknas av massproduktion
och användning av oprövade byggmaterial. I miljonprogrammets flerbostadshus var plast ett flitigt
använt material medan kakel- och
klinkeranvändandet fortsatte i
villorna. Badrummen blev större och
hyste nu ofta även tvättmaskin och
torkskåp. Duschen fick ibland ersätta
badkaret. På 1960-talet fortsatte
färgsättningen i pastellfärger, ibland
i kombination med svart. Med tiden
blev dock färgerna alltmer kulörta.
På 1970-talet anlöts de sista stadsdelarna till avloppsnätet och
omoderna bostäder i flerbostadshus
byggdes om och försågs med badrum. En nyhet var fristående badkar med löstagbar front för att
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underlätta städningen. Duschkabinen började också succesivt att
konkurrera ut badkaret. Den första
engreppsblandaren för tvättställen
lanserades. Väggmaterial, förutom
kakel, var till exempel plastlaminatskivor, elastiska plastmassor, plastpanel eller spontad hyvlad träpanel
av till exempel furu som behandlades
med plastlack eller olja. Färgerna i
badrummen var murriga och gick
ofta i brunt, grönt och orangerött,
ibland kombinerat med inredning
av teak. Färgat sanitetsporslin i
till exempel gult, grönt, blått eller
orange var mycket populärt. I
villorna kom egen bastu snart att bli
en statussymbol.

1980-2000
1980-talets badrum gavs ofta en
fantasifull design där form gick
före funktion. I villornas badrum
introducerades flera nya företeelser
– solarium, bubbelbad och ångbastu.
Bad blev rekreation för den som
hade råd. Badkaren kunde vara
runda, trekantiga, kvadratiska eller
ovala. Det kunde också förekomma
snäckformade tvättställ med gulddetaljer. Att sätta in växter i bad-

rummet blev nu också vanligt. Bleka
pastellfärger som rosa och aprikos
tillsammans med vitt och beige
dominerade.

Efter millinnieskiftet
På 1990-talet introducerades den
snålspolande toaletten. Intresset för
naturmaterial som natursten och
trä ökade. Belysningen blev mer
avancerad med både allmänbelysning
i taket och mjukt ljus vid spegeln.
Under 2000-talet har nya möjligheter och ny utrustning i form
av golvvärme, spotlights, imfria
speglar, handdukstorkar med mera
introducerats. Vi duschar längre
och oftare än tidigare och använder
badrummen mer än under någon
annan tid i historien. Vi har också
sett en retro- och nostalgivåg där
detaljer från såväl tidigt 1900-tal
som funkisen och 1970-talet återkommer och kombineras – till
exempel badkar på lejontassar,
tvågreppsblandare, kulört klinker
och schackrutiga golv. Ute i handeln
finns ett stort utbud för den som vill
skapa den rätta retrokänslan.
Källa: www.stadshem.se
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Vi utför service av di

Försäljning av robotar
till gräsmattan
Vi hjälper er från start till mål: utför besiktning av gräsmattan
– försäljning av lämplig robot – installation – reparation.
Vänd er med förtroende till riktig fackman, med över
30 års erfarenhet ser vi till att det fungerar!
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