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TEMA:
MODE & LIVSSTIL
KNEP & KNÅP
INFÖR VALET
FAMILJESIDAN
TEMANUMMER
REPORTAGE
FOTOTÄVLINGEN
TIDAHOLMS-QUIZET

Påbörja din köksresa på

Marbodal Center
Vackert beläget vid ån Tidans strand på Vulcanön i centrala
Tidaholm hittar du Marbodal Center. Här erbjuder vi dig:
• Utställning med många inspirerande kök
• Hembesök för planering av ditt nya kök
• Hjälp med ritning av ditt nya kök
• Offert och hjälp med din beställning

MARB0DAL CENTER Vulcans väg 2 • 0502-135 40
Öppet: mån, ons-tor 9-18, tis 9-20, fre 9-16, lör 9-13
marbodalcenter@optimera.se • www.optimera.se

Inga Petursdottir
0502-135 41

Oscar Österberg
0502-135 42

Anna-Carin Persson
0502-135 43

LEDAREN			
Från en kris till en annan
När vi började se ljuset i mörkret angående coronapandemin dyker nästa kris
upp. Invasionen av Ukraina – ett krig
i Europa. Vi lider med Ukraina och
upplever ännu en flyktingvåg i Europa.
Frågan är om kriget slutar i Ukraina eller om fler länder kommer att drabbas.
Vi i Sverige och Finland ligger obehagligt nära och frågan om medlemskap i
Nato har lyfts på nytt där majoriteten nu
visar sig positiva till medlemskapet.
Det kanske blir årets valfråga i Sverige
detta valår?
Valet i Sverige är faktiskt en av årets två
nyheter i Tidaholms-Guiden 2022. Vi
startar en ny temaserie: ”Inför valet”.
Här ställer vi två frågor om Tidaholm
till våra lokala partier. De första två
frågorna är: Vad vill ni göra för skolan
och barnomsorgen? Hur vill ni satsa på
kultur och fritid? Temaserien fortsätter
sedan fram till valet i september.
Vår nästa nyhet är våra branschsidor som
uppdateras. Nu utökar vi informationen så att det utöver namn och telefonnummer även omfattar en hemsida/
Facebooksida och företagets logotyp.
För läsaren blir det ännu enklare
att hitta rätt företag!

Temanummer
I detta nummer hittar ni även ”Mode &
livsstil”. Här har vi fotograferat vårens
nyheter och mode hos våra lokala företag bland olika produktgrupper. ”Dags
att deklarera” är nästa temanummer och
vi går där igenom årets nyheter. I tema
”Hantverkare” finner ni många olika
hantverkare att ta hjälp av vid t.ex.
altanbygge, målning, solcellsmontering,
golvläggning.
Håll till godo.
Fredrik Nossler

INNEHÅLL
6

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

10 Tema: Mode & livsstil
Vårens nyheter hos en del av våra
butiker. Vilka trender ser vi år 2022?

24 Tema: Inför valet 2022
Vad vill Tidaholms partier göra för
skola och kultur? Få en överblick av
detta på sidorna 24-25.

6

32 Krönikan
I detta nummer skriver Sanna Åsberg
på KompetensCentrum om karriärval i alla åldrar.

10

34 Knep & knåp
Varva ned med lite pyssel? Barnsida,
korsord och sudoku hittar du på
sidorna 34-35.

Han kommer från Libanon och har över
15-års erfarenhet inom frisör- och barberaryrket.

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

32

52 Fototävling
Nu är förra numrets fototävling
avklarad och en vinnare är korad!
Denna gång sökte vi vinterbilder.
54 Profilen
Vi har ställt 25 snabba frågor till
Anne-Sofie Johansen på Decor.
Vad är det konstigaste hon ätit?

54

65 Tema: Hantverkare
Under tema: hantverkare kan du
bland annat läsa om kökets historia
och de bästa sommardäcken.
76 Månadens företag
Årets första företag i reportageserien
är Bravida i Tidaholm där vi fördjupar oss i deras verksamhet.

Utges av: Tida Reklam, Ulvestorpsg. 1B, 522 32 Tidaholm.
Tel. 0502-106 00. Ansvarig utgivare: Fredrik Nossler

Klippning • Skägg • Vaxning • Ansiktsbehandling • Massage
Herr 230:- Dam 250:- Barn 200:- Ansiktsbehandling 399:- Skägg 99:- Pensionär 199:-

Drop-in i mån av tid

76

Är du intresserad av att annonsera eller få mer information? Ring 0502-106 00.
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Ny frisör och barberare i Tidaholm!

Torggatan 12A, mittemot Sagateatern.

Mr Barber

Bokning 072-266 50 26
MR.Barber
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26/3

Smörgåstårtebuffé på Jives Kök & Café

16-30/4		 Labbåsrevyn på Sagateatern

26/3

Våffeldag med festligheter på Gamla torget

28/4-11/5

26/3

Spin of hope på Hälsocenter

27/3

Söndagscafé i Härja hembygdsgård

1/4

Opera på Sagateatern

3/4

Vårkonsert med Vulcans musikkår i
Tidaholms stadsbibliotek

7/4

Quiz på La Famiglia

7/4

Påskbjörk och våren invigs på
Gamla torget

9-24/4

Giffcupen spelas över två helger

10/4

Lions kyrkokonsert i Tidaholms kyrka

15/4

Stabat Mater, långfredagsgudstjänst
med konsert i Tidaholms kyrka

15/4

Påsk på Turbinhusön

15-17/4 Konstuställning på Konsthallen Turbinhusön

DAGENS
LUNCH 95:Mån-fre 11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé, hembakat
bröd, kaffe och kaka.

Konstuställning på Konsthallen
Turbinhusön

1/5		
Vårparad med Vulcans musikkår
2/5		
Sista dagen att deklarera
2/5		
Öka farta sista kvarta – loppet på

Hellidsberget
5/5		
Quiz på La Famiglia
7/5		
Invigning av Länsförsäkringars

Fastighetsförmedlings lokaler.
8/5		
Hökensås runt – motionslopp på cykel
11/5		
Närproducerad allsångskonsert på

Sagateatern
22/5		Vårfest i Bruksvilleparken

www.tidaholm.se
Med reservation för ev. ändringar. Vi förbehåller oss rätten att välja
ut de arrangemang vi anser ha störst allmänintresse. / Tida Reklam

Vi har
CATERING

Vi har nyrenoverade lägenheter.
Ring och boka din visning!

till skolavslutningen, studenten
eller födelsedagen!
Kontakta oss!

UTKÖRNING &
TAKEAWAY 85: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.

Västra Drottningvägen 11
Alfons Andersson
alfons.andersson@sbbnorden.se
Tel. 0200-22 72 00

Västra Drottningvägen 15, Tidaholm
073-053 62 14
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sbb_i_norden_ab_skaraborg

www.sbbnorden.se
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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

Märta

Helia

Albin

Akram

Greta

Elwira

Frida Karlsson och Patrik Ekblom fick
den 17 januari en flicka, Märta. Vikt
4435 g, längd 54 cm. Karl hemma är
stolt storebror.

Maja

Sanna och Simon Johansson, Tidaholm,
fick den 10 december en flicka, Maja.
Vikt 3465 g, längd 50 cm. Med på bild
är stolta storasyster Ella.

Lucas

Annie och Martin Gustavsson,
Tidaholm, fick den 29 oktober en
pojke, Lucas. Vikt 3610 g, längd 52 cm.

Sanna Bratt och Mattias Linder,
Tidaholm, fick den 12 december en
pojke, Gustav. Vikt 3735 g, längd 47 cm.
Glad kille som gillar livet!

Leia

Sarah Mellberg och Emil Tidblom,
Tidaholm, fick den 12 februari en flicka,
Leia. Vikt 3675 g, längd 49 cm.
Med på bilden är storebror Ebbe.

Matilda Schönning och Henrik Willman,
Tidaholm, fick den 13 november en
pojke, Henry. Vikt 3540 g, längd 51 cm.

Emelie Janson och Håkan Johansson,
Ekedalen, fick den 2 november en
flicka, Greta. Vikt 3410 g, längd 49 cm.
Hemma väntade storasyskonen.

Sanna Kattilakoski och Tim Larsson,
Tidaholm, fick den 19 februari en pojke,
Levis. Vikt 3880 g, längd 53 cm. Elsa är
stolt storasyster.

Fira en jubilar
eller nyfödd?
text senast 30/4 2022 till:
familjesidan@tidareklam.com

Eller skanna QR-koden:

Leia
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Rosemari Berggren och Mikael Trygg,
Fröjered, fick den 6 januari en flicka,
Alma. Vikt 2840 g, längd 46 cm.
Syskonen heter Emelie, Josefine, Elsa,
Oliver, Vilhelm och Otto.

Agnes

Hanna Hjalmarsson och Fredrik Dahlgren,
Tidaholm, fick den 25 november en
flicka, Agnes. Vikt 3495 g, längd 50 cm.
Foto: Mikael Johansson

Michelle Henriksson och Joakim
Harrstedt, Tidaholm, fick den 20
oktober en flicka, Elwira. Vikt 4190 g,
längd 53 cm. Storebror William
väntade hemma.

Levis

Medverkan är gratis. Nästa nummer
kommer ut 24-25/5, skicka bild och

Alma

Marie Gård och Jonas Cedin, Tidaholm,
fick den 27 november en pojke, Albin.
Vikt 3290 g, längd 50 cm. Hemma
väntade syskonen Elvira och Ivar.

Henry

Nour Alrejleh och Bader Al Medani,
Tidaholm, fick den 11 januari en pojke,
Akram. Vikt 2800 g, längd 49 cm.

Gustav

Nadja Malmqvist och Robert Tirhage,
Tidaholm, fick den 4 november en
flicka, Helia. Vikt 3030 g, längd 49 cm.

Hugo

My och Stefan Veithoefer, Tidaholm,
fick den 29 december en flicka, Leia.
Vikt 3715 g, längd 51 cm. Storebror
heter Jack.

Suntaks Plåt AB 	 15/11
Tidaholm Träcenter AB 
17/11
Fredrik Lindberg Art 
27/11
RBS Uthyrning AB
29/11
Life is a Highway AB
13/12
Aleksander Lleshi Bygg AB
17/12
Gaset Sweden AB 
27/12
MG konstruktion AB
28/12
G Eng AB
10/1
Gästgivaregårdens Lantbruk
i Dimbo AB
10/1
LKM Consulting AB
20/1
KBL Holdning AB
15/2
Ecotop Consulting AIS
22/2

Carina Rehn och David Fagerberg,
Tidaholm, fick den 3 november en pojke,
Hugo. Vikt 3660 g, längd 52 cm. Hemma
finns storebror Knut.
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Labbåsrevyn presenterar

Vi bara
skôja!

Premiär
16 APRIL

Gott käk i Tidaholm!
DAGENS LUNCH 110:0
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Biljette
Sponsorer:

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

Fri utkörning!
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.

Lördag 26 mars:
Smörgåstårtebuffé 100:Serveras mellan 09.30-13.00.
Inkl. måltidsdryck och dessertbord.

Påskmiddag
230:-/person – hämtas kallt på påskafton
KALLT: sill, ägghalvor med räkor, örtbakad
kyckling, bakad småpotatis med lax- och räkröra,
västerbottenpaj, bröd & smör.
VARMT: Jansson frestelse, köttbullar,
prinskorv, sillpotatis, Jives varmrökta lax
DESSERT: citronmarängpaj

14 april: Påsklunch 100:-

Frukostbuffé 90:-

Serveras mellan 11.30-14.00. Inkl. måltidsdryck och kaffe.

Brunch 159:-

Revymiddagar: 3-rätters på buffé 285:-

Alla fredagar 08.00-10.00.

Hitta ditt nya hem hos oss!
Vi har även lokaler.

Alla lördagar 09.30-13.30.

After work / Take away

Alla fredagar 17.00-22.00.
Se Facebook och Instagram för meny
(menyn uppdateras varje ny månad).

Catering
Tel. 0502-784 184, 0739-400 334
8

info@awen.se

16/4 från 18.00 • 22-23/4, 29-30/4 från 17.00. Inkl. kaffe.

Ska ni ha fest? Bröllop? Företagsevent
eller bara lite lyx? Vi ordnar maten. Vi har
olika menyförslag men tar gärna emot
förfrågningar för andra alternativ.

ÖPPETTIDER
Måndag
Tisdag-torsdag
Fredag
Lördag
Tel. 0502-120 12
kontakt@jives.se
www.jives.se

08.00-15.00
08.00-17.00
08.00-22.00
08.00-14.00
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Modetrender 2022
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Nu är det 2022 och vi listar vårens trender. Se de nyanser som förväntas bli
hetast i år – inklusive den ton som sägs bli årets färg 2022.
1. Ljusbeige

4. Vinrött

Ljusbeige, eller det något mer beskrivande ”oatmeal”, är nyansen
som är lika elegant som användbar.
Investera i en kappa eller kofta i denna
färg som förhöjer vilken outfit som
helst på ett kick.

Det evigt förföriska nyansen vinrött
andas självförtroende på ett oslagbart
sätt, särskilt i form av en kavaj. Vi
kommer även se den i både klänningar, tröjor och kostymbyxor.

2. Mandarin

Lila är modevärldens älsklingsfärg
just nu och är knappast på väg ut –
den har nämligen kallats för årets
färg 2022! Lila kommer att återfinnas
i allt från ytterplagg till tröjor, kjolar
och smycken.

En mer uppiggande kulör än mandarin får man leta länge efter. Ge din
garderob lite färg med en jumper eller
rentav en klänning i denna ton.

3. Olivgrönt
Denna färg är både jordnära och sofistikerad på samma gång. Kombinera
dina favoritjeans med en olivgrön
topp och komplettera med ett smycke
eller två – garanterat chict.
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5. Lila

FOTO: INSTAGRAM @anoukyve
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6. Chokladbrunt
Den snygga och klassiska färgen
chokladbrunt är ett säkert kort och
fungerar i alla lägen. Satsa på en snygg
kappa eller en vacker blus.
Källa: Who What Wear

FRANSÉNS UR & OPTIK

FAMILY HOUSE

OASEN / HÄLSOKRAFT

KONDITORI MEKKA

DECOR HEMINREDNING

SPORTRINGEN

HEMINREDNING

aktuellt för hemmet, presentartiklar,
möbler, speglar, tavlor, belysning m.m.
ÖPPETTIDER
Ons-fre 10-18
Lör
10-13

10

Gamla torget, Tidaholm
Välkommen in!
Anne-Sofie Johansen

11
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Vi har glas i alla prislägen!
795:-

Enstyrke med hårdhetsbehandling
Enstyrke med hård+antireflexbehandling

1295:-

Progressiva med hårdhetsbehandling

2995:-

Progressiva med hård+antireflexbehandling

3495:-

M
O
D
E

Båge ingår.

FRANSÈNS UR & OPTIK
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MÖBELKÖP
MÖBELKÖP

SPORTRINGEN

FAMILY HOUSE

KONDITORI MEKKA

LIDÉNS BLOMMOR

OASEN / HÄLSOKRAFT

SUPERDEAL

Vid köp av Zeiss kvalitetsglas får du:
50% rabatt på andra parets glas!
(Gäller ej paketpriser)

Ett par sol eller ett par extra att byta med?

Mån-fre 
09.30-18.00
Lunchstängt  13.00-14.00

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

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Delbetala räntefritt
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Kläder för hela familjen
Dam – Herr – Barn

NYHET!
Vi kommer att ha
KOSTYMER TILL
STUDENTEN
och självklart även
KLÄNNINGAR!

KONDITORI MEKKA

MÖBELKÖP

SPORTRINGEN

FRANSÉNS UR & OPTIK

LIDÉNS BLOMMOR

OASEN / HÄLSOKRAFT

PEPPER

15

T
E
M
A
M
O
D
E

T
E
M
A

Nu är det vår! Det firar vi med
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EN RABATTKUPONG!
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DECOR HEMINREDNING
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En valfri vara
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Giltig t.o.m. 9/4. Gäller på ordinarie
priser med kupong. Ej beställningar.

LIDÉNS BLOMMOR

SPORTRINGEN

FRANSÉNS UR & OPTIK

MÖBELKÖP

KONDITORI MEKKA

FAMILY HOUSE

Erbjudande hela april!

10-bitars räktårta 450 kr
med egengjord räkröra och handskalade räkor, ord. pris 550 kr

Påsk!
Påskprincess 200 kr
ca 6 bitar

Påsklovsfika
Chokladboll och valfri dricka 30 kr

Välkomna till oss! Fia och Björn med personal

Stallängsvägen 5
16

Tel. 0502-106 58

www.konditorimekka.se
17

Kampanjpriser på Jack & Jones:
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Jackor och skor

100:- rabatt

M
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Gäller t.o.m. 16/4 2022

DECOR HEMINREDNING
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Trent
Ord. pris 599:-

499:-

Blacooper Pu Shirt
Jacket Sn
Färg: svart, beige.
Ord. pris 699:-

599:-

Seam Jacket Hood
Ord. pris 699:-

599:Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13

Glenn Slim
Ord. pris 799:-

699:-

Sweat
Pants
Färg: ljusgrå, grå, svart.
Ord. pris 299:-

199:-

Norra Kungsvägen 3, Tidaholm

&

LIDÉNS BLOMMOR

FRANSÈNS UR & OPTIK

OASEN / HÄLSOKRAFT

MÖBELKÖP

FAMILY HOUSE

SPORTRINGEN

Cotoby Hybrid
Jacket
Finns i olika färger.
Ord. pris 599:-

499:-

Jorflinn Fleece Jacket
Ord. pris 449:-

349:Tel. 0502-712 00

19
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VÅRENS NYHETER!
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LIDÉNS BLOMMOR

FRANSÉNS UR & OPTIK

OASEN / HÄLSOKRAFT

DECOR HEMINREDNING

MÖBELKÖP

SPORTRINGEN

EGENVÅRD - alltid receptfritt
Maria

Torggatan 1

522 31 Tidaholm

Carina

0502-715 29

Åsa

21

Zig zag

Breeze

Matgrupp. Finns i flera olika färger.
Mått på detta bord 127x75 cm.

Byggbar soffa. Finns i flera olika tyger och skinn.

Köp kvalitet – det lönar sig
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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.

Como

Soffbord.
Kan måttbeställas.
Höjd upp till 60 cm.

Sara



Fåtölj + soffa 3-sits: mått 188x80x78 cm.
Finns i andra tyger och skinn samt som 2-sits.
3-sits pris i annat tyg från 6400:-.

Flexy

Längsbäddad bäddsoffa
med inbyggd förvaring.
Finns i flera olika tyg och
skinn. Pocket i bädden.

1

Regal wood

Byggbara hyllor. Finns i flera
olika färger och storlekar.

Fri hemleverans
inom 6 mils radie
från Tidaholm

7

8

www.mobelkop.se

9

14

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

– vi monterar dina
nya möbler utan
kostnad.

Ramstorpsvägen 2,
Tidaholm
Tel. 0502-714 81

2

Hinrik

Vardagar
Lunchstängt
Lördagar

09.30-18.00
13.00-14.15
09.30-13.00

www.tidareklam.com
eller ring 0502-106 00
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Vad vill våra partier göra i kommunen efter valet den 11 september?
Tidaholms-Guiden undersöker var de står i olika frågor.
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VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Inför valet
Vad vill ni göra för skolan
och barnomsorgen?

Hur vill ni satsa på kultur och fritid?
23 Wilhelm Wilhelmsson, 240 år, kommunfullmäktigekandidat, Tidaholm
24 Xerxes Xerxesson, 250 år, kommunfullmäktigekandidat, Tidaholm
25 Yngve Yngvesson, 260 år, kommunfullmäktigekandidat, Tidaholm

Jobba för mindre barngrupper och en ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola. Höj lärarnas
status, de är avgörande för elevens framgång i
skolan. Ge elever, föräldrar och lärare valfrihet.

Främst är att hjälpa föreningar att få fler som vill
engagera sig. Stödja lokaler och anläggningar så att
utbudet av idrott och kultur finns nära invånarna.
Det skall finnas ett naturligt samarbete mellan
kommun och föreningslivet.

Vi vill att skola och barnomsorg ska vara tillgänglig
i hela kommunen och hålla en god kvalitet. Vi anser att det är en oerhört viktig del i att kommunen
blir en attraktiv inflyttningsort. Vi vill investera
i en upprustning av våra skolor på landsbygden.
Kommunens resurser ska användas effektivt så att
vi kan tillföra de medel som krävs för en bra skola
och förskola.
Visionen är att alla elever trivs i en trygg skolmiljö
och klarar sina mål och att alla medarbetare känner
stöd och utveckling i sitt viktiga arbete.
Med fokus på tillväxt av människor och företag
så skapar vi resurser för framtidens skola och
barnomsorg.

Vi vill att det finns ett rikt kulturliv i Tidaholm.
Kommunen behöver fungera som ett stöd för de
föreningar som verkar inom kultur och fritidsområdet. Det civila samhället har en viktig funktion
för kultur och fritid. Kristdemokraterna vill att alla
barn och ungdomar ska ha möjlighet att utöva olika
typer av kultur- och fritidsintressen.
Tillsammans med kommun, näringsliv och
föreningar vill vi kristdemokrater skapa en
lättillgänglig aktivitetspark i Tidaholm, som
bidrar till gemenskap och rörelse.

Barnomsorg och skola, Liberalernas viktigaste
politikområde, har en tredelad uppgift:
• Varje barn ska få möjlighet att utvecklas till en
egen unik individ.
• Varje barn/elev ska få goda förutsättningar
att fungera tillsammans med andra och i vårt
samhälle.
• Varje elev ska ges kunskap och kompetens inför
ett kommande arbetsliv.

Tillgång till ett rikt kulturliv och möjlighet att utöva
sina fritidsintressen kan vara avgörande för var
människor väljer att bosätta sig, men också var de
väljer att bo kvar!

Därför vill vi bevara en välfungerande barnomsorg
och skola genom att:
• Verka för att lärare och annan skolpersonal får
ägna så mycket av sin arbetstid som möjligt åt
sina elever.
• Verka för att all skol- och barnomsorgspersonal
väljer att stanna kvar i vår kommun. Det skapar
den trygghet och kontinuitet som barn och unga
så väl behöver.
• Verka för att rekrytera kompetent personal,
nyutbildade, erfarna och även de som av olika
anledningar tidigare lämnat yrket.
• Verka för att skolan förstatligas för att bli
likvärdig i hela landet.
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26 Zäta Zätasson, 270 år, kommunfullmäktigekandidat, Tidaholm
27 Åke Åkesson, 280 år, kommunfullmäktigekandidat, Tidaholm

28 Ärlig Ärligsson, 290 år, kommunfullmäktigekandidat, Tidaholm

29 Östen Östensson, 300 år, kommunfullmäktigekandidat, Tidaholm

Vi liberaler anser:
• Att våra aktiva föreningar inom bl.a. kultur,
idrott, kyrkorna, studieförbunden och
landsbygdsgrupper ger ett mycket viktigt bidrag
till det utbud som kommunen erbjuder i form av
bibliotek och kulturskola.
• Föreningslivet arbetar med konserter, teater och
revy, föreläsningar, lokala marknader. De sköter
idrotts- och träningsanläggningar och vandringsleder. Utan dem blir vi en fattig kommun!
• Föreningslivet är i sin tur till en del beroende av
det kommunala stöd som erbjuds.
Vi liberaler vill:
• Fortsätta med att, i mån av medel, bevara och
stötta deras engagemang!
• Medverka till att samordna marknadsföring av
deras aktiviteter.

Vad vill ni göra för skolan
och barnomsorgen?

Hur vill ni satsa på kultur och fritid?

Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö som
inspirerar till lärande. Vi vill ha en jämlik skola
där alla elever ges samma förutsättningar. Vi vill
behålla landsbygdsskolorna och ge dem frihet att
utvecklas utifrån lokala möjligheter och initiativ.
Vi vill att god ekologisk mat serveras och att måltidens potential som pedagogisk resurs tas tillvara.
Alla barn ska lära sig varifrån maten kommer och
hur man äter hälsosamt och klimatsmart. Vi vill
öka möjligheten till individuella barnomsorgstider
– arbetslivet har många olika tider. Viktigast för en
skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade
lärare och skolledare. För att behålla och rekrytera
personal vill vi satsa på kompetensutveckling och
högre löner.

Kulturlivet är oerhört värdefullt och besparingar
på det området måste undvikas så långt det är
möjligt. Vi vill fortsätta att satsa på Kulturskolan,
föreningslivet, biblioteket, museet, ungdomsgården
och andra viktiga mötesplatser. Vi vill inrätta
en fritidsbank – ett ”bibliotek” för sport- och
fritidsutrustning. Konceptet finns på över hundra
platser i landet. Vi vill utöka badhusets öppettider
till att gälla även lördagar. Vi vill bevara den kulturhistoriska miljön i Tidaholm och är emot omotiverade rivningar av byggnader. Vid nybyggnation
i centrum ska stor hänsyn tas till den historiska
stadsbilden, exempelvis vid val av byggmaterial
och utformning.

• Fler ungdomar ska klara grundskolan
med godkända betyg.
• Landsbygdsskolor skall utvecklas
– inte avvecklas.
• Fler yrkesinriktade utbildningar i dialog
med företagen.

Utveckla samarbetet mot vårt rika föreningsliv,
stödja kulturen och idrottsföreningarna som på
olika vis bidrar till folkhälsan. Stort fokus skall ligga
på ungdomsverksamheten!

En jämlik förskola och skola är nyckeln till en
bra start i livet. Den ger en lika bra förskola och
skola till alla barn oavsett föräldrarnas bakgrund,
ekonomi eller utbildningsbakgrund. Därför vill vi
anställa fler vuxna inom förskola, skola och fritids.

Tillvaron utanför skola och arbete är en viktig del
för en god psykisk och social hälsa men också en
god fysisk hälsa. Att känna samhörighet är viktigt
för en individs självkänsla och dess möjlighet att
hitta sin plats i samhället. En god fysisk och
psykisk hälsa med möjlighet till aktivitet ökar
välbefinnandet och bidrar till en bättre folkhälsa.
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Därför vill vi:
• Fortsätta satsa på all vår viktiga föreningsverksamhet, oavsett lokalisation genom att
ge bidrag.
• Se till att den öppna ungdomsverksamheten
”En trappa ner” får förutsättningar att bli en
så bra verksamhet som möjligt.
• Fortsatt arbeta för att ha öppna vandringsleder.
Det är viktigt att förskolebarn, elever och deras
föräldrar känner sig trygga med hur dagen ser ut.
Tider och lokaler bör anpassas utifrån behov.
Vi sverigedemokrater vet att personalen är skolans
största resurs.
Hösten -21 fattades beslut om en större utredning
gällande kommunens yttre skolverksamhet. Där
har vi från partiet drivit en konsekvent linje för
ett bevarande av dessa. Det brukar sägas att det
krävs en by för att uppfostra ett barn. Vi vill se ett
samarbetande nätverk över hela kommunen där alla
på olika sätt kan ge och få stöd av varandra.

Vi vill se Kulturskolan flyttad till Kultur- och
fritidsnämnden för att det är där den hör hemma.
Den ska finansieras som fritidsaktivitet och inte
konkurrera med lagstadgad verksamhet om
resurser.
Sverigedemokraterna vill hjälpa vår motorburna
ungdom att leta efter någonstans att ta vägen och
kommer att verka för att detta införlivas under
nästa mandatperiod.
Efter lanseringen av kulturmiljöprogrammets
fantastiska bok ”Kulturhistoriska platser i Tidaholm
med omnejd” vill vi sprida kunskapen om våra vackra
leder och landskap för att locka ut våra medborgare
och även besökande till den fantastiska natur vår
kommun har att erbjuda.

Där skola och förskola erbjuds måste vi leva upp
till barnkonventionen och erbjuda en likvärdig
utbildning och omsorg för alla. Barnens bästa går
främst.

Tidaholms kulturverksamheter och alla kommunens
idrottsföreningar gör en enorm förebyggande insats
för trygghet, samhörighet och självförtroende.
Alla ska få möjlighet att hitta en gemenskap och
förverkliga sig själva. Det ska finnas något för alla!
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Verkstad • Volvo Originaldelar • Bildelar • Bilvård

Restaurang i Tidaholm
med doften av Italien!

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.

Öka farta sista kvarta

LOPPET

Tel. 0502-140 30 • Mån-fre: 07.00-17.00 • Lunch: 12.30-13.00 • Ramstorpsv. 6
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Ett må bra arrangemang i Tidaholm

Måndag 2 maj 2022 vid Sisustugan

I SAMBAND MED CRUISINGEN
I TIDAHOLM
LÖRDAG 7 MAJ KL.18-19

18.15
18.30
18.45
18.45
19.15
ca 19.30

Gemensam uppvärmning
Start för knatteloppet 0-5 år (500 m) 20 kr
Start för barnloppet 6-16 år (2 km) 20 kr
Start för promenad (2 km) 50 kr
Start för vuxenloppet från 14 år och uppåt (5 km) 50 kr
Prisutdelning

Öka farta sista kvarta

Fem klasser: knattar, flickor, pojkar, herr och dam.
Medaljer till alla barn utlovas. Dessutom pris till de första i barn, dam och herrklassen.
2000 kr till en lottad deltagande förening/klass/klubb i barnloppet (minst 5 st/lag).

LOPPET

Efter målgång kan du köpa fika och korv.
Alla startavgifter och lotterier går till katastrofhjälp och ett fotbollsprojekt genom

Anmälan: För att minska köerna tar vi gärna emot föranmälan. Mejla till:
Ett må bra arrangemang i Tidaholm
sara.stromberg@svenskakyrkan.se senast 29 april. Märk mejlet med ”Öka farta loppet” +
namn + förening + klass.
All betalning sker på plats (även swish) vid Sisustugan. Du kan även anmäla dig på plats
men se då till att komma i god tid. Vid frågor, ring: Håkan Börjesson 0502-197 54.
Läs
Facebook,
sök på ”Öka farta sista kvarta-loppet”
18.15mer på
Gemensam
uppvärmning
18.30
Start för knatteloppet 0-5 år (500 m) 20 kr
18.45
Start för barnloppet 6-16 år (2 km) 20 kr
Arrangörer:
18.45
Start för promenad (2 km) 50 kr
19.15
Start för vuxenloppet från 14 år och uppåt (5 km) 50 kr
ca 19.30 Prisutdelning

Måndag 2 maj 2022 vid Sisustugan

www.svenskakyrkan.se/tidaholm
info. 0502-197 70

VÅRFEST!

Fem klasser: knattar, flickor, pojkar, herr och dam.
Medaljer till alla barn utlovas. Dessutom pris till de första i barn, dam och herrklassen.
2000 kr till en lottad deltagande förening/klass/klubb i barnloppet (minst 5 st/lag).

SöndagEfter
22
maj kl.10.30
målgång kan du köpa fika och korv.
Alla startavgifter och lotterier går till katastrofhjälp och ett fotbollsprojekt genom
Bruksvilleparken

Anmälan: För att minska köerna tar vi gärna emot föranmälan. Mejla till:
sara.stromberg@svenskakyrkan.se senast 29 april. Märk mejlet med ”Öka farta loppet” +
namn + förening + klass.
All betalning sker på plats (även swish) vid Sisustugan. Du kan även anmäla dig på plats
men se då till att komma i god tid. Vid frågor, ring: Håkan Börjesson 0502-197 54.

Vårfest med grillning, Tidaholms barn- och ungdomskörer
sjunger, gudstjänst m.m. Välkommen!
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Arrangörer:

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 strävar efter njutningsfulla
upplevelser. Ser fram emot din bokning!

Dagens lunch
Måndag-fredag 11.30-15.00, pris: 99:-. Pensionärer och
studenter betalar 89:-. Varje dag väljer du mellan 7 olika rätter:
svensk husmanskost som dagens kött, fisk, vegetarisk,
2 pastarätter eller 2 olika pizzor.

Quizkvällar med
Peter Mattsson
7/4, 5/5 och 19/5. För att delta
i quizet måste man boka bord.

Helglunch
Serveras på lördagar kl. 12.00-16.00.

À la carte
På kvällarna serveras à la carte från det italienska köket.
Ni hittar vår meny på Instagram och Facebook.
Via vår hemsida kan ni boka bord!
Nu har vi börjat med Foodora:

After work-buffé

Ni beställer i appen och
vi kör ut maten till er.

Fredagar 17.00-20.00.

Gäller mån-fre 16.00-21.00,
lör-sön 12.00-21.30.

Öppettider
Mån-tor
Fre 		
Lör
Sön*

11.30-22.00
11.30-sent
12.00-sent
12.00-sent

*Öppet söndagar fr.o.m. 3 april.

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

LUNCHKUPONGER
1000:- för 12 kuponger
(ord. pris 1188:-)

Två luncher gratis!
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Save the date: lördag den 7 maj kl. 10.00-13.00:

Invigning av våra nya lokaler
Här är våra ledord som beskriver oss och vårt arbetssätt:

Äntligen nya och större lokaler!
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har nu funnits på plats i
Tidaholm under ett år. Nu får de äntligen en ny och större lokal.
I januari 2021 öppnades bobutiken
i Länsförsäkringars lokaler på
Torggatan. Nu slår de hål i väggen
och utökar ytan till det dubbla
genom att flytta in i Handelsbankens gamla lokaler.
– Vi ser verkligen fram emot att
få större lokaler samtidigt som
vi fortfarande finns tillsammans
med Länsförsäkringar Bank och
Försäkring vilket ger mervärde för
kunderna. Det är vi verkligen stolta
över, att vi är den enda mäklarkedjan som kan erbjuda detta,
säger mäklaren Emelie Bezdrob.
– Äntligen kan vi ta emot våra

28

kunder på ett helt annat sätt
och vi ser verkligen fram emot
vår invigning, tillägger mäklarassistenten Frida Åsberg.

Långsiktigt nöjda kunder
Varför ska man välja Länsförsäkringar Fastighetsförmedling?
– Vi arbetar långsiktigt för att
skapa nöjda kunder och sex år i
rad har vi vunnit pris för nöjdast
kunder i Sverige. Tillsammans
har vi över 30 års erfarenhet i
branschen och vi förstår att det
är mycket att tänka på inför en
bostadsaffär. Hos oss finns inga

dumma frågor, vi är pålästa och
lyhörda, och målet är att vara en
trygg vägledare genom en av de
kanske största affärerna man gör i
livet, säger Emelie.
Kollegan Elina Hille har anlitat
mäklare privat flera gånger tidigare.
– Ta dig tid till att bjuda hem flera
mäklare och jämför vad som ingår
i tjänsten. Arbetsprocessen är
likvärdig hos de flesta men det är
hur tjänsten utförs, och hur och
engagerad och professionell din
mäklare är som påverkar slutresultatet, poängterar hon.

TRYGGA – Vårt varumärke står för ett tryggt och stabilt företag som
arbetar långsiktigt för att skapa nöjda kunder. Vi håller vad vi lovar.
KUNNIGA – Vår mäklartjänst genomsyras av kompetens och kvalité.
Vi är pålästa och nyfikna, och vi delar med oss av vår expertkunskap.
PERSONLIGA – Vi visar omtanke och genuint intresse.
Vi lyssnar och förstår andras behov.

Emelie Bezdrob

Anna-Lena Nyström

Frida Åsberg

Elina Hille

Fastighetsmäklare och
har jobbat i branschen
sedan 2018. Bor tillsammans med sin man Samir
och sina två barn Vince
och Collin i en villa i
Tidaholm. På sin fritid
grejar hon gärna med
huset och umgås med
familj och vänner.

Fastighetsmäklare sedan
1989. Bor i villa i Tidaholm
tillsammans med sin
man Jörgen. Två barn,
Klara och David. Läsa,
promenera och umgås
med vänner är något som
Anna-Lena gärna gör på
sin fritid.

Assistent som läser till
fastighetsmäklare och
planerar att bli klar till
hösten 2022. Hon bor
tillsammans med sambon
Joakim i Tibro men har
nyligen köpt hus och
återvänder till Tidaholm
i början av sommaren.

Assistent som arbetat
administrativt i många år
som sedan läst till assistent
via Mäklarsamfundet 2021.
Bor med sina två barn Harry
och Elmer och sambon John
i en villa i Hentorp. Gillar att
vara ute i naturen, träna och
umgås med nära och kära.
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NYHET!

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

Lokalt och nära i Tidaholm
Bank, Försäkring & Fastighetsförmedling
PIZZA • KEBAB • SALLAD

0502
050
2 - 146 46

Betala med
kort eller

Stallängsvägen 13, Tidaholm

Vi har allt under samma tak och vi erbjuder ett komplett sortiment genom
bank, försäkring och fastighetsförmedling.
Välkommen till ditt lokala kontor i Tidaholm.
Ni hittar oss på Gamla torget 6.

ÖPPETTIDER

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

LFskaraborg.se | 0502-777 260

Succén fortsätter med Tidaholms största familjepizzor!

Video | Hemsidor | Webbutiker | SEO | Nyhetsbrev | Digital annonsering

25:- RABATT

25:- RABATT

Gäller t.o.m. 10/4 2022. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

Gäller t.o.m. 10/4 2022. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

25:- RABATT

25:- RABATT

Gäller t.o.m. 10/4 2022. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

Gäller t.o.m. 10/4 2022. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

25:- RABATT

25:- RABATT

Gäller t.o.m. 10/4 2022. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

Gäller t.o.m. 10/4 2022. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZA

WEBBYRÅN

VALFRI FAMILJEPIZZA

SOM ÖKAR DIN
SYNLIGHET!

VALFRI FAMILJEPIZZA

info@togetheronline.se | Nina 073-976 78 88
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Vi ser till att du syns där dina kunder söker!

together

ONLINE

VALFRI FAMILJEPIZZA

VALFRI FAMILJEPIZZA

VALFRI FAMILJEPIZZA

GLAD PÅSK önskar Eddie med personal!
Vid stora beställningar kan utkörning ordnas
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Det bästa
sparandet är
det som blir av,
så börja idag!

KRÖNIKAN

Sanna Åsberg:

Ett av våra viktigaste val
Jag heter Sanna Åsberg och arbetar
som utbildningssamordnare på
KompetensCentrum i Tidaholm.
KompetensCentrum är den kommunala vuxenutbildningen dit
många vänder sig som önskar vägledning för framtiden eller som vill
fortsätta sin påbörjade studieresa.
Livet är fullt av val som vi ständigt
ställs inför och det kan vara svårt att
hitta sin väg direkt.
Ungdomar är 15 år gamla när de ska
välja gymnasieprogram som en start
på sin utbildningsresa eller resan
mot sitt första arbete. Det finns
otroligt många val av såväl program
som skolor och sedan ska de också
välja rätt inriktning. Är man säker
på vad man vill arbeta med i framtiden som 15-åring? Min uppfattning
är att de allra flesta inte är helt säkra
och det behöver de heller inte vara,
det går att ändra sig. Det man väljer
som sin framtid i årskurs nio är inte
skrivet i sten och det finns många
olika valmöjligheter senare i livet.
Själv var jag inte alls säker på vad jag
ville arbeta med i framtiden som
15-åring. Jag valde naturvetenskapliga programmet eftersom det gav
behörighet till många olika högskoleutbildningar. Under tiden på gymnasiet var jag helt säker på att jag
ville läsa vidare inom biologiska ämnen på högskolan, men vände sedan
blad helt. Från biologi till service
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management med inriktning på
detaljhandel – nu skulle jag ska bli
marknadsförare.

Visst är det
fantastiskt att vi
har möjligheten
att ändra oss,
att studera, att
utvecklas?”
Våra val av studier leder till ett nytt
kapitel i livet, vägen till arbetet som
man befinner sig på idag kanske inte
har varit spikrak. En idé om ett
framtida yrke när man är 15 år gammal stämmer kanske inte alls överens med bilden av arbeten man har
efter några års arbetserfarenhet.
Efter flera år som kommunikatör på
Rudbecksgymnasiet och som administratör på vuxenutbildningen har
jag fått träffa allt från ungdomar
som står inför sitt gymnasieval till
vuxna människor med många års arbetslivserfarenhet som önskar byta
karriär helt och hållet. Visst är det
fantastiskt att vi har möjligheten att
ändra oss, att studera, att utvecklas?
Studieval i vuxen ålder ser jag ofta
präglas utav hur arbetsmarknaden
ser ut, vilken ständigt ändrar sig. I
nuläget erbjuder den kommunala
vuxenutbildningen utbildning inom
områden med kompetensbrist såsom
CNC-operatör, kockutbildning och

vård- och omsorgsutbildning. Vi ser
att de elever som läser dessa utbildningar går med största sannolikhet
ut i jobb direkt efter avslutad utbildning. Jag är så tacksam över att få
arbeta i en verksamhet som öppnar
dörrar och ger möjligheter till
människor som vill byta eller ändra
sin väg. Vi får vara med och bedriva
en verksamhet som bidrar till att fler
människor kan gå ut i arbete som de
trivs med, eller som genererar fler
arbetsmöjligheter. Jag tycker att det
är fantastiskt att det finns möjligheter att ändra sig, att byta inriktning eller fortsätta på den väg man
redan påbörjat! Jag älskar att arbeta i
en verksamhet där människor utvecklas, börjar om eller påbörjar en
yrkesutbildning inom ett område de
aldrig arbetat inom förut. KompetensCentrum i Tidaholm står för en ny
chans och en andra chans och jag är
glad över att få vara en del av det.
Sanna Åsberg
Utbildningssamordnare,
KompetensCentrum

Börja månadsspara!
Bröllop, sommarstuga, pension, ekonomisk frihet eller motorcykel?
Vill du se dina pengar växa så du kan nå din dröm? Oavsett hur börsen
går är det viktigt att månadsspara!
Vi hjälper dig att komma igång med ditt sparande!
0502-185 00
info@tidaholms-sparbank.se
www.tidaholms-sparbank.se

PERSERKUNG /
X-MAN

JOD

LÄCKANDE

SKARA- OMTALAD HADE
BORG
DIAGNOS OS 2016

FÖRE
WC:N

PETRÉN

EFTER DUSCH

&

FAUNA

FRANSK
SENAP
HONDURAS

KULLSVIKS OCH
BECKS
YRKE
SERBIEN

SISTA
LÖRDAGEN
I MARS

ÅBERGS
OCH
OLLES
FIRMOR
KVÄVE

GAMFÖDA
MÖJLIGHET

1/10

NYTT
PRONOMEN

GLOSANS

&
MITT I
KARLSTAD

BLODKÄRL

PERSON
PÅ AMBASSAD

EKENS

Adress:___________________________
Postnr, ort:
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________________________

Ålder:_________
Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Barnsida” och skicka senast 30/4 till:
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm
Ni kan även maila in era svar till info@tidareklam.com

Namn
Adress
Postnr			
Mobil
E-post

HUSDJUR

Ort

RIKSTÄVLING

&

UKRAINA

BATTERIMETALL

TIMME

ARTIFICIELL
INTELLIGENS
SUGGA

HÖGSTA
BETYG

ITALIENSK
VULKAN

GULD
CAPONE

LUFTRÖRSSJUKDOM

FLOTTA

BERGHAGEN
SLÅR
GRÄS
ENERGIENHETEN

KÖR BUSS
I STHLM

ÖLSORT

E-post:___________________________

UTGIFT

RUDOLF

LIVSMEDELSJÄTTE

HALLANDS
LÄN
RINKDEL

AKTINSON
(MR BEAN)

SKÖVDESJUKA

GOTLAND HISTORIA
1/1000

MANGAN

SAMMANSÄTTNING

LEDS AV
ÅKESSON

O-OFF

F.D. TIDAPIZZERIA
THE ARKSÅNGARE

HALV

OSV

AMPERETIMME

AUKTIONSFIRMA

URAN
GODIS
FRÅN
BÖNOR

KÖRS PÅ
A-KORT
EFTER 10 I
POPGRUPP

SÅNG I
KYRKAN
BY I VÅR
KOMMUN

FRESTA

VATTENVÄXT

ADAM

GIGA

IBLAND
FRAMFÖR
SKÄRMEN

Namn:____________________________

ÅTERPREFIX
DECIBEL

NÄST
SIST I
FILMER
FÖRR

Medel

STRONTIUM
NIKLAS
HELGE

ETT INDIANFOLK

ABBABENNY

= MC²

K
N
Å
P

FÖRTÄRDE

KVINNA I
UKRAINA

DAGBOKSFRANK

Lätt

GNIDEN

DRA
TILL SIG

FÖRE
MORRONZOO PÅ
RADIO

Sudoku

VÅR DOMÄN

K
N
E
P

DAGENS
ARBETE

K
N
Å
P

50 I
ROM

ROMSON

&

DYLAN,
MARLEY,
GELDOFF

ÖSTSLANGSÅS TYSKLAND

K
N
Å
P

Bilderna ska vara likadana men fem saker har ändrats. Kan du hitta skillnaderna? Ringa in
svaren! Vi drar tre vinnare som får fikabiljetter hos Konditori Mekka, värde 100:-/st.

Korsord

Lös vårt korsord, vi drar en vinnare som får en vas från Kosta Boda.
Det räcker med rätt ord i de gulmarkerade fälten för att kunna vinna.
Facit publiceras på vår hemsida 5/5.

IRANKUNG

&

BARNSIDA

K
N
E
P

AE

K
N
E
P

Klipp ut sidan, lägg i ett kuvert märkt
”Knep & knåp” och skicka senast 30/4 till
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm
eller mejla era svar till info@tidareklam.com
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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

Krämig sweet
chilikyckling

Gamla torget 1, Tidaholm

4 port

ca 500 g kycklinginnerfilé
8-10 champinjoner, fint skurna
1 röd paprika, finstrimlad
1 gul paprika, finstrimlad
Smör, att steka i
4 dl vispgrädde
2 dl sweet chilisås
färsk timjan, garnering

0502-65 08 90
Sätt ugnen på 200 grader. Skär champinjonerna i skivor och stek dem i torr
panna tills all vätska dunstat bort. Salta, peppra och lägg åt sidan. Dela, kärna ur och skär paprikan i tunna strimlor. Lägg dem i pannan med en klick
smör och stek tills de mjuknar. Vänd i
champinjonerna och smaka av med salt
och peppar. Salta och peppra kycklinginnerfiléerna. Bryn dem i smör i en
stekpanna hastigt tills de fått färg runt
om. Lägg sedan över i en ugnssäker

form. Lägg champinjon- och paprikafräset över kycklingen i formen. Vispa
grädden lite för hand med handvisp så
att den blir aningen tjockare och lite
lätt fluffig. Vispa sedan i sweet chilisås och fortsätt vispa tills grädden är
halvtjock, aningens trögflytande. Häll
grädden över kycklingen så allt täcks.
Ställ in i mitten av ugnen tills såsen
bubblat upp och blivit gyllene, ca 2025 minuter. Garnera med timjan och
Källa: koket.se
servera med basmatiris.

Vit kladdkaka med
hallon och havresmul
12 port

Onsdagar från kl. 11.30:

Italiensk pizzabuffé 100:VALFRI PIZZA

15:- rabatt

15:- rabatt

VALFRI PIZZA

KEBABRULLE

15:- rabatt
Gäller t.o.m. 24/4 -22. En beställning/kupong.

Sätt ugnen på 175 grader och fördela
muffinsformar i en muffinsplåt. Smält
smöret i en kastrull på medelvärme. Ta
bort kastrullen från värmen och hacka
ner den vita chokladen i smöret. Rör
om tills chokladen smält helt och hållet.
Ha ner socker, vaniljsocker och salt och
sedan ett ägg i taget. Tillsätt mjölet och rör
försiktigt ihop till en jämn smet. Fördela

smeten i formarna och toppa med hallon.
Grädda kladdkakorna i mitten av ugnen i
ca 15 minuter medan du gör havresmulet. I
en annan bunke nyper du ihop alla ingredienserna till smulet. Strö smulet över kladdkakorna och grädda dem i mitten av ugnen
i ytterligare 10 minuter. Låt kladdkakorna
svalna helt i kylskåp innan du toppar med
grädde, färska hallon och citronmeliss.
Källa: koket.se

KEBABTALLRIK

Gäller t.o.m. 24/4 -22. En beställning/kupong.

15:- rabatt
Gäller t.o.m. 24/4 -22. En beställning/kupong.

Öppet: mån-fre 11.00-22.00, lör 12.00-22.00, sön 11.00-22.00

Glad Pask
0
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Garnering
Vispgrädde
Färska hallon
Färsk citronmeliss

1-årsjubileum i våra nya lokaler!

Gäller t.o.m. 24/4 -22. En beställning/kupong.

Kladdkaka
200 g smör
200 g vit choklad
4 ägg
2 dl strösocker
1 msk vaniljsocker
2 krm salt
3 dl vetemjöl
150 g färska eller frysta hallon
Havresmul
50 g smör, rumsvarmt
2 dl vetemjöl
0,5 dl havregryn
0,5 dl strösocker
1 msk ljus sirap
2 tsk vaniljsocker

PIZZA • KEBAB • SALLAD • GRILL
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TIDAHOLMS-QUIZET
I detta nummer tävlar Per-Agne och Anna från Sportringen och Simons
Radio & TV. De får endast svara en gång per kategori. Hur många poäng
lyckas du få? Facit hittar du längst ned.
Per-Agne Rytter
Lokalt	
4
Teknik3
Historia	
3
Lokalt	
2
Geografi3
________________
Summa15

5

4

Anna Karlsson
Lokalt3
Teknik0
Historia	
1
Lokalt	
4
Geografi1
________________
Summa9

3

2

1

Vår person är
också politiker
som bland annat
varit ordförande
för Kultur- och
fritidsnämnden.

Har även varit
aktiv inom regionpolitiken samt
suttit i styrelsen
för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Hon var 20132021 Tidaholms
kommunstyrelseordförande och
kommunalråd.

Teknik

Presenterades i
Frankrike 1839,
och kallades då
daguerreotypi.

Teknikens namn
kommer från
grekiskan och
betyder ljusskrift.

De lokala företagarna Julia Staf
och Kajsa Thorén
jobbar med denna
i teknik.

Linda McCartney
och Lennart
Nilsson var några
världskändisar i
samma skrå.

Förr hade vi
filmer som skulle
framkallas, idag är
denna konstform
mestadels digital.

Historia

I Tidaholm genomförs flera stora
demonstrationer
bland annat på
grund av livsmedelsbristen.
Självaste Hjalmar
Branting majtalar.

John F Kennedy,
Indira Gandhi och
Ella Fitzgerald
föds. Årtalet är
även titeln på en
Oscarsbelönad
film, regisserad av
Sam Mendes.

Bibeln kommer
ut i en svensk
nyöversättning,
vilket gjort årtalet
till ett begrepp
bland bibelsprängda i
vårt land.

Kanske det
viktigaste året
någonsin i våra
östra grannländer:
Ryska revolutionen
inträffar och
Finland blir
självständigt.

Utrycket fy schöen
på rikssvenska
kanske kan ge dig
rätt år i början av
förra seklet. Året
då Folkets park
och Baltaks kyrka
invigdes.

Näringsliv

Lokala kändisar
som sångerskan
My Kullsvik och
rektorn Ulrika
Eskilsson har
tidigare extraknäckt
på företaget.

Utsågs 2017 till
Årets CMS Club.

Har tidigare drivits
av bland andra
Petra Larsson
och Charlotte
Wänerstig.

Ett av Tidaholms
gym, drivs av
Birgit "Bibban"
och Torbjörn
Steen sedan drygt
tio år.

Har som slogan
"your health –
your center",
översätt det till
svenska och ta
bort pronomet
så har du nästan
svaret.

Geografi

Här dog svenske
Folke Bernadotte
och även svenska
flaggan har sitt
ursprung här.

Även namnet på
en dubbelroman
av Selma Lagerlöf
som filmatiserades
av Bille August
1996.

Fröjered och
Jönköping har
kallats för lokala
motsvarigheter till
staden.

En känd byggnad
har gyllene tak.
I framtiden sägs
även att stadens
gator ska vara av
guld.

En helig stad inom
tre av de stora
världsreligionerna.
Dess status är
en känslig fråga i
konflikten IsraelPalestina.

En vanlig teknik

Ett årtal

Ett lokalt företag

En känd stad

FACIT Lokalt: Anna-Karin Skatt, Teknilk: fotografi, Historia: 1917, Näringsliv: Hälsocenter, Geografi: Jerusalem
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Drop-in café
Tisdagar kl. 13.30-16.00, Villan Biblioteksvägen 2.
Torsdagar kl. 13.30-16.00, Villan Biblioteksvägen 2.

Anhörigstöd
Vi vill ge stöd till dig!

60 64 21, 60 64 30
Bli frivillig/volontär
60 64 65

Promenadgrupp
Fredagar kl. 10.00, från Korallen Dyckertsgatan 1.

Har nästan
samma namn som
Sveriges IT- och
energiminister
2010-2014.

En lokalprofil

Frivilliga och föreningar ordnar tillsammans med Omvårdnad.

Lättgympa
Stad och land, t.o.m mitten av maj, tel. 60 64 34.

Kvinna född
1966. Har en
yrkeskarriär
inom vården
bland annat som
arbetsledare.

Lokalt

Mötesplatser för dig

Har du problem
med minnet?
Råd och stöd

Café Villan
Söndagar kl. 14.00-16.00, Villan Biblioteksvägen 2.
27/3, 3/4, 10/4, 18/4.

60 64 30
Information till dig
som fyller 80 år

Promenader på Hellidsberget
Startar 25 april.

Du kommer att få
ett brev med posten

60 64 34

Rekreationsveckan för anhöriga
Vecka 17, tel. 60 64 30.

Syn- och
hörselinstruktör

Rollatorcafé
3 maj 13.30-15.30, Villan Biblioteksvägen 2.
Kaffeservering.

Råd och tips

60 64 20

Sommargympan
Startar v. 25, tel. 60 64 34.
Hjärtligt välkomnen!
Detta är ett axplock av aktiviteter.
Hör av dig till din förening eller till oss i
omvårdnad/stödformer för mer information
på telefon: 60 64 65 eller mejla
stodformer.omvardnad@tidaholm.se
Öppet i sommar. Hör av dig!

Välkommen att hämta
vårprogrammet på Villan,
Biblioteksvägen 2.

Frivilliga, föreningar och Omvårdnad/Stödformer.
Följ oss på facebook.com/stodformer.
www.tidaholm.se

Pengar tillbaka eller kvarskatt?

T
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Pengar tillbaka
Kom ihåg att anmäla bankkonto.
Då får du dina pengar utbetalda
automatiskt. Anmäl konto på
skatteverket.se/anmalakonto.
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Inga särskilda avdrag till följd av
A
Du som under 2021 har jobbat hemifrån med
anledning av pandemin, kan som regel inte få
avdrag för kostnader du haft i samband med det,
som exempelvis arbetsrum, bredband eller kaffe.

Betala kvarskatt
De flesta som har skatt att betala
får sitt slutskattebesked i augusti
och ska betala skatten senast den 14
november 2022. Ändras något i din
deklaration får du däremot ditt
slutskattebesked tillsammans med
ändringsbeslutet. När slutskattebeskedet kommer har du 90 dagar
på dig att betala kvarskatten. I ditt
slutskattebesked står vilket datum
som gäller för dig.
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T
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SKVsom
325bara
utgåva
43
Du
ska godkänna
din deklaration kan enkelt göra det genom att2022
ringa eller sms:a. Du kan även deklarera genom att använda Skatteverkets
app eller e-tjänst. Sista dagen att deklarera är den 2 maj.

Få pengar tillbaka

Betala din kvarskatt med Swish
eller bankgiro. Läs mer på
skatteverket.se/betalakvarskatt. I ditt
slutskattebesked står hur mycket
skatt du ska betala.

E-tjänst eller app

Så här deklarerar du som ska godkänna

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

Person-/organisationsnummer

Andersson, Margareta

i

n, Margareta

$NtFW"M+

000001

}u%5 uUmU

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.

580301-2805

Din kod för identifiering

77777777
58687287

Din kod för underskrift

99999999
90430702

Uppgifter med * har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten
Inkomst/
Avdrag

Avdragen
skatt

454 500 *

116 232

25 500 *

7 650

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

-VISTADSFABRIKEN

appen Skatteverket med BankID eller med dina koder.
kså sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift
exempel ÅÅMMDDNNNN 99999999. Det går även bra att
567 100 eller använda e-tjänsten på skatteverket.se.
1.3 Allmän pension och tjänstepension m.m.
-FÖRSÄKRINGSFÖRETAGET

7 Inkomster - Kapital
7.1 Schablonintäkter

2 421

Bostadsuppskov: 1,67 % på 145000 kr.

du behålla!
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Avser bostadsrätten i BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMULTRONET.
-BANKEN

Investeringssparkonto
Fondandelar AKTIEFONDEN
Fondandelar RÄNTEFONDEN

=

1 450
230
310
4 411 *

7.2 Ränteinkomster, utdelningar m.m.
-BANKEN

350

105

Person-/organisationsnummer

580301-2805
Din kod för identiﬁering

Din kod för underskrift

77777777

99999999

Så har du deklarerat

Skatteåterbäring

Godkänt utan ändringar med
e-legitimation eller koder
senast den 30 mars.

Du får din skatteåterbäring
den 5–8 april.

Deklarerat senast den 2 maj.

Du får din skatteåterbäring
den 8–10 juni.

Deklarerat efter den 2 maj,
exempelvis för att du har fått
anstånd.

Du får din skatteåterbäring
den 9–12 augusti, om du inte
fått den i juni.

Hjälp med
bokföring &
deklaration

De flesta som har skatt att betala får sitt slutskattebesked i augusti och ska betala skatten
senast den 14 november 2022. Ändrar vi något
i din deklaration får du däremot ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet. När
slutskattebeskedet kommer har du 90 dagar på
dig att betala kvarskatten. I ditt slutskattebesked
står vilket datum som gäller för dig.

bekräftar att din deklaration har
kommit in. Meddelandet sparas
som kvittens, och du kan ringa för
att höra det på nytt.

Ta fram koderna som finns på din Godkänn din deklaration i appen
specifikation. Sms:a ditt person- Skatteverket eller med e-legitimation
nummer och koden för underskrift på www.skatteverket.se/deklaration. Du
Du 71144.
som bara
enkelt
göra det genom att
till
Glömska
integodkänna
mellanslag din
kandeklaration
se din kvittenskan
i både
e-tjänsten
mellan
personnummer
appen. genom att användaPappersblankett
ringa eller
sms:a. Duoch
kankod.
ävenoch
deklarera
Skatteverkets
T.ex: ÅÅMMDDNNNN 99999999.
Skriv under deklarationen och
app eller e-tjänst. Sista dagen att deklarera är den 2 maj.
Är du bosatt utomlands och inte Ring
posta den så att den finns hos
längre har ett svenskt personnummer Ta fram koderna som finns på din Skatteverket senast den 2 maj.
ska du istället använda det tiosiffriga specifikation. Ring 020-567 100
nummer som är förifyllt i din (+46 8 764 92 40 om du ringer Skicka den till:
deklaration. Vänta på sms:et du från utlandet). Följ de inspelade Skatteverket
till eller ändra uppgifter i
Dui kan
din deklaration
får
retur.godkänna
Det bekräftar
att du har med
Inläsningscentralen
instruktionerna. Duatt
kandu
få behöver
instruk- lägga
din deklaration. Du
behöver då logga1 in med
e-legitimation
ellerdröja
koder.
du på engelska.
deklarerat.
Det kan
uppKoderna
till tio hittar
Inkomstdeklaration
tionerna
e-legitimation
på specifikationen
dinSpara
inkomstdeklaration.
minuter
innan du får idet.
sms- Vänta tills du hör ett
FE 8000Inkomstdeklaration 1.
meddelandei e-tjänsten
LäsMeddelandet
mer på sidan 2.
Har du intesom
fått kvittens.
några koder kan detläsas
beroupp
på i telefonen.
bekräftelsen
107 75 Stockholm Källa: skatteverket.se

www.skatt
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Betala kvarskatt

Dags att deklarera
Sms

G

För att få a
S
med bil gä
en tidsvins
att åkaAkol

T

Så betalar du kvarskatten

Dags att deklarera

T
E
M
A

Covid-19
Det kan inte göras några särskilda
avdrag till följd av pandemin.
Du som under 2021 har jobbat hemifrån med anledning
av pandemin, kan som regel inte få avdrag för kostnader
du haft i samband med det som exempelvis arbetsrum,
bredband eller kaffe. 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. Läs mer på skatteverket.se/infotillprivatpersoner.

Vi är det lilla företaget med stor
erfarenhet och ett personligt
Så betalar du kvarskatten
engagemang. Vi hjälper dig med
Betala din kvarskatt med Swish eller bankgiro. Läs
bokslut, deklarationer,
. I ditt
merbokföring,
på www.skatteverket.se/betalakvarskatt
slutskatte
besked
står
mycket skatt du ska betala.
och mycket hur
annat.

Så berä

Kvarskat

På kvarska
kostnadsrä

Kvarskat

På kvarska
kostnadsrä

Undvik k

Vill du slip
innan resp

Välkommen till oss!

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

Källa: skatteverket.se
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Ändra eller lägga till?
E-tjänsten

Sålt värdepapper?

Inkomster från utlandet?

Logga in med e-legitimation på
skatteverket.se/inkomstdeklaration1.
Där finns rätt bilaga skapad åt dig
med flera förifyllda uppgifter. Alla
uträkningar och överföringar sker
automatiskt. Du ser också direkt 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.

Har du utländska inkomster ska
du ta upp dessa i din deklaration.
Under Övriga upplysningar lämnar
du uppgift om typ av inkomst,
från vilket land inkomsten kommer,
inkomstens storlek och betald
utländsk skatt. Mer information på

Pappersdeklaration
Ändrar du något på pappersblanketten behöver du vara noga
med att skriva det nya totalbeloppet
i den vita rutan. Skriv under
blanketten och skicka den till
Skatteverket senast den 2 maj.

Göra avdrag?
Läs mer om avdrag på skatteverket.se/
avdragslexikonprivat. På skatteverket.se/
resortillochfranarbetet kan du använda
hjälptjänsten för reseavdrag för att
se om du har rätt till avdrag, och
med hur mycket.

BOKFÖRING

&

Sålt bostad?
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. På skatteverket.se/forsaljningbostad
finns mer information och beräkningshjälp.

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

Vill du ha hjälp med

EN NY BILDEKOR?
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:

skatteverket.se/deklarerainkomsterfranutlandet

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

&

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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Välkommen till en grafisk totalleverantör!
Conny Lindström

0515-124 68

•
•
•
•

Grafisk formgivning
Idé och kommunikation
Trycksaker
Skyltar

•
•
•
•

Mässmaterial
Bil- och fönsterdekor
Arbetskläder
Profil- och sportkläder

•
•
•
•

Tryck på kläder
Give-aways
Weblösningar
Personliga trycksaker

Lars-Åke Klasson

0515-124 66

Besöksadress: Ulvestorpsgatan 1B, Tidaholm
Tel. 0502-106 00 • info@tidareklam.com
www.tidareklam.com
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Moderaterna i Tidaholm
bryr sig om hela kommunen
Vi fortsätter att prioritera en trygg
och inspirerande skola nära dig,
en god vård och omsorg
– när du mest behöver den.
I vår kommun skall befolkningen
känna sig trygg – endast de som
begår brott skall känna sig otrygga.
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Fakta
Slottet: Det är egentligen
inte något slott, utan en
privat villa som Henrik von
Essen byggde, Tidaholms
grundare.
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Kurser: Det finns 15 kurser
på skolan. Flera på distans.
Det flesta inom konst,
konsthantverk och design.

En andra chans på
Hellidens folkhögskola
Hellidens folkhögskola ligger mitt emellan gymnasiet och högskolan.
– Jag är så glad över att jag hamnat här, säger Emma Niklasson.
Jag får en andra chans. Det betyder allt för mig.
Liksom många andra som studerar
på Allmän kurs hade Emma inte
blivit klar med sin gymnasieutbildning. Det finns lika många
skäl till varför det blir så som
det finns deltagare. På Hellidens
folkhögskola kan hon läsa ikapp det
hon behöver. I Emmas fall är det
två år, för flera av hennes klasskamrater kan det vara ett eller
tre år.
– Vi gör en individuell studieplan
när läsåret startar, berättar Kerstin
Alexandersson, lärare på Allmän
kurs. Sedan stämmer vi av den
under året och ändrar om det behövs. Vårt mål är att alla ska kunna
lyckas med sina studier och för det
allra mest går vi i mål med det.
Även om Emma har fokus på sitt
närmaste mål, att bli klar med gymnasiet, drömmer hon om framtida
utbildningar på högskolan.
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– Jag tycker att man ska tillåta sig
att drömma, säger Emma. Kanske
börjar jag läsa kulturantropologi.
Kanske slutar jag med en examen
som systemvetare. Jag tycker inte
att utbildning ska ses bara ur ett
nyttoperspektiv, att den ska leda till
jobb. Den kan också vara värdefull

för mig som människa, att jag utvecklas och växer. Ungefär som här
på folkhögskolan.

Att bo på internatet
Robin Karlsson bor på internatet
samtidigt som han studerar på
Allmän kurs.

– Trots att jag egentligen skulle
kunna pendla hit från Skövde är
detta bästa alternativet för mig.
Det blir lättare att koncentrera mig
på mina studier och det är kul att
bättre lära känna kompisar från
andra kurser.
När Robin är klar med sin behörighet planerar han att söka till yrkeshögskolan och läsa till fiske- och
jaktguide.
– Det är så häftigt med yrkeshögskolan, säger Robin. De har flera
hundra olika specialiserade yrkesutbildningar som alla leder till jobb.
Dessutom är det lättare att komma
in än på den vanliga högskolan.
– Vem vet, kanske ser vi Robin
som guide på Hökensås om några
år, säger Kerstin och lovar då att
komma och fiska för första gången
i sitt liv.

Yrken i tiden
Gabriella Idholt, rektor, ser på
skolan med lite mer helikopterperspektiv. Under de nästan 70 år
som skolan varit igång har den haft
såväl ett samhällsperspektiv som att
i första hand vara till nytta för den

enskilde deltagaren. Det har varit
förberedande kurser för till exempel
sjuksköterska, polis och kriminalvårdare. Allt utifrån samhällets
behov och skolans möjligheter.
– Nu är kursen till lärarassistent
just exempel på det här, berättar
Gabriella. Sedan några år tillbaka
har kommunerna möjlighet att anställa lärarassistenter i grundskolan
för att hjälpa och avlasta den ordinarie läraren.
På kursen arbetar Linda Henricsson och Bo Frid. De håller som
bäst på att förbereda sig för den
fjärde kursstarten:
– Utbildningen som genomförs
både på plats och distans utvecklas
hela tiden tillsammans med våra
deltagare. Samtidigt samarbetar vi
med andra folkhögskolor som utbildar lärarassistenter i en förening
som heter FLiS, säger Bo Frid.
– Utbildningen är även lämplig för
den som vill jobba med någon form
av stödfunktion i skolan. Den kan
också väcka intresse för att gå vidare
och utbilda sig till lärare, menar
Linda Henricsson.

Kostnad: Alla kurser är utan
kostnad för undervisningen.
Mat och fika: Det finns
en restaurang som
serverar dagens lunch
och förmiddagsfika där
alla deltagare och
anställda deltar.
Filialer: Helliden har kurs
på Vulcanön i konstlitografiprintmaking och Skövde
konstskola är en del av
Helliden.
Läs mer:
www.helliden.se
Alla folkhögskolor:
www.folkhogskola.nu
Yrkeshögskolan:
www.yhguiden.se
Högskolan:
www.antagning.se

Telefon: 0502-178 00
helliden@helliden.se
www.helliden.se
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Följ oss på Facebook och Instagram
@Rudbecksgymnasiettidaholm

+
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Annonsera i nästa nummer?

k
c
e
b
d
Välj Ru

Våra program:

Utdelning: 24-25 maj Manusstopp: 2 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!

”Trivsam skola där man
kan vara sig själv och

där läraren ser en, då

skolan är lite mindre.
Bra att kunna starta
dagen med att köpa
frukost på skolan.”
Linnéa Malmström

• Barn- och fritid
• Ekonomi
• El och energi
• Estetiska, bild och formgivning
• Fordon och transport
• Industritekniska
• Natur
• Samhäll
• Teknik
• Vård och omsorg
• Program för elever med AS/HFA

Hotellets
eventkalender
8/4 Restaurangen kvällsöppen
9/4 Restaurangen kvällsöppen
22/4 Restaurangen kvällsöppen
23/4 Restaurangen kvällsöppen

Lunch på Hotellet

15/6 Räkafton

Tisdag-fredag 11.30–14.00
Dagens lunch på buffé: 110:Veckans vegetariska på tallrik: 115:Veckans fisk på tallrik: 120:-

22/6 Räkafton

Välkomna!

25/5 Räkafton
8/6 Räkafton

29/6 Räkafton

Catering
Student, bröllop, dop
Välkommen att beställa från våra färdiga
menyer eller komponera er egen
tillsammans med oss.

Boka gärna bord 0502-123 90
Hjärtligt välkomna!

Restaurangen öppnar 18.00
om inget annat anges

Boka gärna bord
0502-123 90
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www.stadshotellettidaholm.com

rudbecksgymnasiet.se

RUDBECKSGYMNASIET

ENGAGERA DIG
FÖR HELA SAMHÄLLET
Vill du också se en grönare, mer jämställd vardag,
och arbeta för alla människors lika värde?
Då är det dig vi behöver i Centerpartiet!

Hos oss får du möjlighet att:

Påverka samhället du bor i
Lära dig mer om hur politik fungerar
Få nya bekantskaper

Hur ska du
tänka när
börsen skakar?
På handelsbanken.se hittar du det
senaste kring utvecklingen på börsen.
Våra experter och analytiker uttalar sig.
Du är förstås alltid välkommen till oss på
bankkontoret i Falköping så ska vi hjälpa
dig på bästa sätt.

Engagera dig i politiken för
kommunen, regionen och landet

Bli medlem direkt!

Swisha 150 kr till 123 421 85 33
tillsammans med personnummer
och mejladress. Välkommen!

Stora torget 5, Falköping | 0515-831 50
falkoping@handelsbanken.se | handelsbanken.se/falköping
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F T TÄVLING
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. 24/4 2022. 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.

Visste Du detta om
Liberalismens fader
Den engelske filosofen John Locke (1632 - 1704) hävdade alla
människors rätt till liv, personlig frihet och egendom. Hans tankar låg till
grund för både den amerikanska självständighetsförklaringen 1776 och
franska revolutionen 1789.

Världens äldsta tryckfrihetslag
infördes av Anders Chydenius, församlingspräst i Österbotten och
riksdagsman 1765 - 1766. Detta räknas som starten för det som kom att bli
liberalismen i Sverige.

Kampen för kvinnlig rösträtt
1902 bildades Frisinnade landsföreningen. Kampen för kvinnlig rösträtt
stod i centrum. Karl Staaff, partiledare och stadsminister stod som främste
företrädare. En kvinnlig rösträttsrörelse organiserades med den liberala
skolentreprenören Anna Whitlock som ordförande.
2021 firades 100 år av allmän rösträtt.

Folkpartiet
bildades 1934 då Frisinnade landsföreningen och Sveriges liberala parti
gick samman.

”Fri ekonomi och socialt ansvar”
Den tidigare partiledaren Bertil Ohlins sammanfattande ord om det
socialliberala uppdraget.

Folkpartiet alltid på de svagas sida
Den 1 januari 1994 genomfördes LSS som gav större frihet åt alla med en
funktionsvariation i sitt vardagsliv. Folkpartiet drev igenom reformen.

1

Foto: Helena Nilsson

Tack vare det låga perspektivet får vi en spännande bild.

Liberalerna!
2015 bytte partiet namn för att markera den ideologi som partiet vilar på.

Tidaholm har haft tre liberala kommunalråd

Tävlingsvinnare: Sören Lejhage

Hellidens slott smälter in i naturen på ett fint sätt.
Sören vinner whiskystenar från Villa Collection.

Evert Kindbom, Eva Eriksson och nuvarande Runo Johansson.

Skolan, integrationen och klimatet
är de viktigaste frågorna för Liberalerna i valet 2022.

Lokala valfrågor
Med FOKUS PÅ HELA KOMMUNEN arbetar vi bland annat för att fler ska välja
att bo i vår kommun, en värdig äldreomsorg och en levande landsbygd.
Vill Du veta mer eller bli medlem i vårt parti? Gå in på liberalerna.se
eller hör av Dig till Birgitta 070 279 66 98 eller Igge 0732 220 450
Foto: Kristian Nilsson

Kristian har lyckats fånga ett av vinterns omtalade norrsken.
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Foto: Caroline Gyllingberg
Vacker bild i diskret färgskala.
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25 snabba med
Anne-Sofie Johansen
Ålder: 49 år.

Studera som vuxen!

Familj: Gift med Bjarne Johansen, två döttrar Emelie och Clara och
en liten enögd hund Gyo.
Utbildning: CNC-operatör, undersköterska.
Yrke: Egenföretagare – Decor heminredning.

Ansök via vår hemsida:
www.tidaholm.se/kompetenscentrum

Hobby: Inredning, renovering, läsa, odla, laga mat, åka husbil.

Envis mångsysslare
1 Fem beskrivande ord om
dig i en platsannons?
Plikttrogen, serviceinriktad, orädd,
omtänksam och punktlig.
2

Vad hade du för dröm som
liten?
Det jag gör idag, driver egen
butik. Drömde också om att få en
schimpans, den drömmen uppfyller
jag nog inte...
3 Om du inte jobbade på
Decor, vad skulle du jobba
med istället?
Oj, svår fråga. Tycker så många olika
yrken verkar roliga och intressanta.
4

Vilken egenskap hos dig
tycker du mest och minst om?
Min envishet, både bra och dåligt.
5 Vad är din drömsemester?
Resa med familjen i husbilen till
Italien.
6

Vilken är den bästa film
du sett?
Hannibal.
7

Vilken musik lyssnar du
helst på?
Lyssnar på det mesta men gärna
Takida/Stiftelsen.

9
Om du fick resa tillbaka
i tiden och återuppleva en
händelse, vilken skulle det
vara?
Till mitt bröllop, en så fin dag då alla
nära och kära fanns med.
10

Vilken är din favoritapp?
Instagram.
11

Vilken är din favoritpryl?
Bilen, jag älskar min Golf.
12 Fem saker i skafferiet/
kylen du inte vill vara utan?
Kaffe, te, mjölk, sötstark senap och
gärna en kaka.
13 När lärde du dig senast
något nytt?
Tycker att jag lär mig något nytt
nästan hela tiden.
14

Har du någon udda/oväntad
förmåga?
Kan prata ”rövarspråket”.
15 Vad är det konstigaste du
ätit?
Krokodil och känguruhamburgare.

Nämn tre saker du absolut
inte kan göra?
Meka med bilen, dansa balett och åka
skridskor.
16

8

Din värsta fobi?
Galet höjdrädd! Spindlar.
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Vilket TV-program skulle
du vilja medverka i?
”Bygglov” som inredare.
17

18 Vilket uttryck använder
du för mycket?
Svär alldeles för mycket.

15 APRIL - 15 MAJ

Om du är tvungen att
tatuera dig, vilket motiv väljer
du?
En yttepytte liten fjäril då jag har
nålskräck.
19

Om du får välja vad du ska
äta som sista måltid, vad står
på menyn?
Julbord med mycket hemlagat.
20

Främsta levnadsregel?
Förverkliga drömmar. Ångra inget.
21

22 Vilket är ditt smultronställe
i Tidaholms kommun?
Kungslena, mitt hemma.
23

Vad skulle du vilja ändra på
i Tidaholm?
Önskar ju så klart mer roliga butiker.
Handel föder handel. Sen vore det ju
inte fel med kameraövervakning på
olika ställen.
24

Vad händer närmaste tiden
privat?
Snart dags att börja odla, och eventuellt altanbygge. Och 50-årsdagen
närmar sig.
25

Vad händer närmaste tiden
på jobbet?
Fortsätta utveckla företaget, huvudet
är fullt med idéer...

KOCK
CNC-OPERATÖR
VÅRD- OCH OMSORG
www.tidaholm.se/kompetenscentrum

rudbecksgymnasiet.se

11. Ekonomin efter försäljningen,
i kommande deklaration ska det
bifogas en kapitalvinstberäkning.
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Möte på Tidaholms Sparbank tillsammans med Christina Åsberg.

3. Marknadsföring, sker på
Mäklarbyrån Andersson &
Anderssons hemsida: www.mbaa.se,
Booli, Boneo, Blocket, Objektvision,
Hemnet, Instagram, Facebook
och Youtube.
4. Visning.
5. Uppföljning och budgivning.

Den lokala mäklaren
I snart tio år har Mäklarbyrån Andersson & Andersson verkat i
Tidaholm. Det personliga engagemanget är i fokus.
Företaget startades av Marlene
och Lena Andersson 2013. Trots
att de hade samma efternamn var
de inte släkt. Under 2019 blev Lena
sjuk och gick hastigt bort i slutet av
året, sedan dess är Marlene ensam
ägare till bolaget. Hon är utbildad
fastighetsmäklare och diplomerad
fastighetsutvecklare sedan 2010 och
började sin bana 1994 i Tidaholm
hos en av Sveriges största mäklarbyråer. Idag jobbar även Athena
Jonsson på företaget. Hon är utbildad
fastighetsmäklare samt bygg- och
fastighetsekonom. Utbildningen är
fyraårig och bedrevs i Halmstad
och Athena blev nyexaminerad i
juli 2021. Hon är också, precis som
Marlene, tidaholmare från födseln.

Lokalt förankrade
– Att vara tidaholmare är givetvis en
fördel när man ska sälja en fastighet
på den lokala marknaden. Genom
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vår mångåriga erfarenhet har vi
samlat på oss en stor kunskap
om fastighetsaffärer. Vi ser oss inte
som en traditionell fastighetsmäklare
utan mer som en mäklare med det
personliga engagemanget i fokus
och vi arbetar med en nära kontakt
med kunderna och lägger ner
mycket tid på att just du ska få
absolut bästa service – och därigenom få ut bästa priset för ditt
hem. Varje hem är unikt och ska
därför ges så mycket tid som krävs.
Genom vår försorg har många villor,
tomter och fastigheter bytt ägare,
berättar Marlene.
Verksamheten har genom åren ökat
och ökat.
– När vi gjorde vårt bästa år 2020
trodde vi inte att det kunde bli
bättre men när vi summerade 2021
hade vi ökat ytterligare. Förra
året sålde vi 70 procent av alla
fastigheter i Tidaholm. Är det

någon som kan Tidaholm så är det
vi, säger Marlene. Även 2022 har
börjat bra där januari var lite lugnare
för att sedan dra igång ordentligt
under februari som till slut blev
bästa februari någonsin!

6. Tilläggstjänster, i samband
med besiktning kan en dolda
fel-försäkring tecknas av
fastighetsägaren.

Positivt affärsklimat

7. Kontraktsskrivning, köpeavtal
mellan säljare och köpare.
8. Handpenning, i samband med
kontraktsskrivning betalar köparen
10 procent av köpesumman.
9. Inför flytten, många praktiska
detaljer som man ska tänka på.
10. Tillträde, överlämning av
nycklar. Mötet sker på banken eller
mäklarens kontor.

– Vi säljer allt från slott till koja.
Det kan vara en liten etta till värsta
villan. Under 2021 sålde vi en del lite
större projekt såsom Nyskogens gård
som såldes för 5,1 miljoner kronor.
Industrifastigheten på Ulvestorpsgatan såldes för 5,35 miljoner
kronor, säger Marlene.
– Vi har också sålt den hittills dyraste
bostadsrätten i Tidaholm. Det var på
Brogårdsområdet och den gick för
1,3 miljoner säger Athena.
Ett husköp är ofta den största affären
man gör som privatperson och då
måste det kännas tryggt och säkert
för både säljaren och köparen.
Mäklarbyrån Andersson & Andersson
samarbetar med alla banker på
orten.
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Järnskog etapp 2 är snart färdigbyggt,
Magnus Larsson på Sig. Larsson Bygg
tillsammans med Marlene och Athena.

Det händer mycket i Tidaholm just
nu. Det byggs nya lägenheter och
villor på flera ställen i Tidaholm
såsom Järnskog etapp 2, Rosenbergsområdet och Kungsbroområdet. Det
projekteras även för nya villaområden i bland annat Kungslena
vilket är väldigt positivt för
Tidaholm och ger en större valfrihet
för den som vill skaffa sig en ny
bostad. Det är fortfarande väldigt
låga räntor och det påverkar såklart
att priserna är förhållandevis höga.

Verksamhet
Verksamheten omfattar försäljning
av alla slags fastigheter såsom hus,
fritidshus, industrifastigheter, lägenheter, tomter, lantbruksfastigheter,
skogsfastigheter och även bostadsrätter i Spanien. Det utförs även
värderingar. En försäljning kan delas
in i följande elva steg:

ERBJUDANDE:
Vi bjuder på besiktning och energideklaration inför försäljningen!

Är du vår
NYA MÄKLARE?

1. Inför försäljning, förberedelse
är A och O, se till att börja i rätt
ordning.
2. Fotografering, professionell
fotografering för att marknadsföra
din bostad på bästa sätt.

Torggatan 4, 522 31 Tidaholm Tel. 0502-594 59
info@mbaa.se www.mbaa.se

Vi söker en utbildad
fastighetsmäklare som kan
förstärka vårt team på
Tidaholmskontoret. Känner
du att du är rätt person
– mejla in ett CV till
oss på marlene@mbaa.se
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ANHÖRIGSTÖD

BILREPARATIONER

Ann-Charlotte Lundgren

ELFÖRSÄLJNING

Däckhotellet

0502-60 64 21, tidaholm.se/anhorigstod

Tidaholms Energi

070-544 04 37, dackhotellet.nu

Britt Nilsson

0502-140 30, henkesbilverkstad.se

0502-100 95, lidensblommor.se

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Skoglunds Bilservice

0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

0502-106 00, tidareklam.com

BILFÖRSÄLJNING

VERKSTAD

Bernies Däckservice

HEMSIDOR
Tida Reklam
0502-106 00, tidareklam.com

Mr Barber

0515-831 50, handelsbanken.se

Lidéns Blommor

Tidaholms Sparbank

Färgstark i Daretorp
0502-201 14

BREDBAND

BADRUM
Br. Johnssons Rör / Monterra
V
VVS
S

VVS-doktorn
070-020 98 87, vvs-doktorn.se

0502-121 11

0502-77 45 00, tidaholmsenergi.se

0502-123 10, monterra.se
DOKTORN
TIDAHOLM
SKARABORG

CAFE, BAGERI

0502-178 00, helliden.se

0502-197 70

Tidaholms Glasmästeri
0761-30 34 99

Bernies Däckservice

Tidaholms Autocenter

GOLVBELÄGGNING, MATTOR

0502-107 68, berniesdack.com
BILFÖRSÄLJNING

VERKSTAD

RESERVDELAR

Bernies Däckservice Hjo

Blanks Mattor

070-497 57 72, berniesdack.com

070-621 15 35,
golvlaggaretidaholm.se

Däckhotellet

Ljungbergs

070-544 04 37, dackhotellet.nu

0707-87 31 14, ljungbergsgolv.se

Däckteam Hjo

GRÄSKLIPPARE/ROBOT

0502-134 08, dackteam.se
Bobscustomcarandpaint

Falköpings Bilriktning
0515-100 40, lpbilar.se/bilriktning

JK Service

Tidaholms Autocenter
0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

BILFÖRSÄLJNING

VERKSTAD

RESERVDELAR

0708-33 44 22, robocare.se

0502-123 80, mekopartner.se

EP Autobody
0738-15 03 99, epautobody.se

ELEKTRISKA INSTALLATIONER
Labbås El
0708-66 02 33, labbasel.se

0708-14 72 70

Robocare

Tidaholmsbilar
ROBIN SVENSSON AB

BILPLÅTSLAGERI

ICA Kvantum
MÅLERI & GLASMÄSTERI

0502-188 00,

ica.se/butiker/kvantum/tidaholm

LÄGENHETER
A&W Förvaltning
0502-78 41 84, 0739-40 03 34, awen.se

SBB
0502-141 79, sbbnorden.se

Tidaholms Bostads AB

0503-101 82, dackteam.se

Däckteam Tidaholm

Bob's Custom Car & Paint

LIVSMEDEL

0515-105 95, falkoping.glaskedjan.se

DÄCK

0515-155 40, lpbilar.se

BILLACKERING

svenskakyrkan.se/tidaholm

Hellman Glasmästeri

0502-120 12, jives.se

LP-bilar (Återförsäljare KIA och Peugeot)

0515-105 95, falkoping.glaskedjan.se

Svenska kyrkan

GLASMÄSTARE

ehnskok

Jives Kök & Café

BILFÖRSÄLJNING

Hellmans Glasmästeri

KYRKOR

0500-47 12 10, tygposten.se

Ehns Kök & Catering

Tidaholmsbildelar

BILGLAS

Hellidens Slott & Vandrarhem

Tygposten

073-053 62 14

0502-102 36, fransensoptik.se

GARDINER

CATERING

Tidaholms Bildelar

Franséns Ur & Optik

KONFERENSER

070-379 90 91

0502-106 58, konditorimekka.se

BILDELAR, RESERVDELAR

0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

KLOCKOR, URKMAKARE

Toro-Färg-Heminredning

Nolo Städ

0502-120 12, jives.se

0502-714 81, mobelkop.se

0502-715 29, oasen-spa.se

FÖNSTERPUTS

Konditori Mekka

Möbelköp

FÄRGSTARK
Skogsholmsvägen 3, 522 30 Tidaholm
Tel. 0502-121 11

Jives Kök & Café

BELYSNING

Oasen/Hälsokraft

Toro Färg & Heminredning

Tidaholms Energi
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HÄLSOKOST

FÄRG, FÄRGHANDLARE

0502-100 95, lidensblommor.se

0502-185 00, tidaholms-sparbank.se

MR.Barber

072-266 50 26

BLOMMOR

Handelsbanken

Toro-Färg-Heminredning
Skogsholmsvägen 3, 522 30 Tidaholm
Tel. 0502-121 11

FRISÖR

0502-107 68, berniesdack.com

BANKER

0502-121 11

0502-300 69, lansfast.se

BILVÅRD

0708-36 65 44, asfalterarna.se

Toro Färg & Heminredning

Skolgatan 26, 522 31 Tidaholm Tel. 0502-123
80
Länsförsäkringar
robin.svensson@tidaholmsbilar.se Fastighetsförmedling

ROBIN SVENSSON AB

decorheminredning

0502-714 81, mobelkop.se

FASTIGHETSFÖRMEDLING

0502-123 80, mekopartner.se

Asfalterarna

070-758 72 53

Möbelköp

RESERVDELAR

Tidaholmsbilar

ASFALT, ASFALTBELÄGGNINGAR

Decor Heminredning

0502-78 41 84, 0739-40 03 34, awen.se

Tidaholms Autocenter

Tida Reklam

HEMINREDNING

A&W Förvaltning

0515-135 55, lpbilar.se/verkstad

ARBETSKLÄDER

0730-86 85 81

Lidéns Blommor

0502-77 45 00, tidaholmsenergi.se

Henkes Bilverkstad

0502- 60 64 30, tidaholm.se/anhorigstod

0502-147 75

HANDELSTRÄDGÅRD

0502-77 45 00, tbab.se

LÅS OCH SÄKERHET
Bravida
0502-150 91, bravida.se

Skolgatan 26, 522 31 Tidaholm Tel. 0502-123 80
robin.svensson@tidaholmsbilar.se

GYMNASIUM
Rudbecksgymnasiet
0502-60 61 48
rudbecksgymnasiet.se

MASSAGE
JC Hälsoconcept
073-990 88 19

jchalsoconcept

Falköpings Bilriktning
0515-100 40, lpbilar.se/bilriktning
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MASSAGE, HUDVÅRD

REDOVISNINGSKONSULTER

Oasen/Hälsokraft

STÄDNING

Ekonomikonsult

0502-715 29, oasen-spa.se

Hemtrevligt

0515-124 66, ekonomi-konsult.nu

Qvicks Bokföringsbyrå
0502-712 29

MASSAGE, KIROPRAKTIK

Quicks Bokföringsbyrå

Tidaholms Redovisningsbyrå

HälsoCenter

0502-101 80

0502-133 50, halsocentertidaholm.se

Tidaholms
Redovisningsbyrå AB

REKLAMBYRÅ

Möbelköp

MOTORSÅGAR
JK Service

0761-30 34 99

0502-142 57, lafamigliarestaurang.com

0702-59 30 09
takorkorttidaholm.se

SKYLTAR

Boka en tid att bli uppringd
Närhälsan
Tidaholm Vårdcentral

0500-47 12 10, tygposten.se

0502-180 11, knappval 2

Psykisk hälsa
0502-180 11, knappval 1 och sedan knappval 8

Medicinsk fotvård
Mån-tis 11.15-11.45, 0502-180 17

0502-106 00, tidareklam.com

Dietist

BILFÖRSÄLJNING

VERKSTAD

Gotthards SkogsMark- & Vägtjänster

PIZZERIOR
Ricardos Pizzeria

PLÅTSLAGERI
Medins Ventilation
0515-77 70 90, medins.se
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Simons Radio & TV
0502-713 85

Labbås El

HälsoCenter
0502-133 50, halsocentertidaholm.se

Sportringen

UTHYRNING AV MASKINER

sportringentidaholm

Starks Sprutmåleri
0502-201 14

STEN, STENMONTERING

SimonsRadioTV

TRÄNINGSANLÄGGNINGAR

0708-66 02 33, labbasel.se

TIDAHOLM
SKARABORG

Simons Radio & TV

Vill du synas med
ditt företag här?
Kontakta oss på tel. 0502-106 00

Ramirent

SPRUTMÅLERI

Ricardos Pizzeria

DOKTORN

TV, MOBIL-TEKNIK

SOLEL

0502-712 00

V
VVS
S

0702-77 01 09, gotthards.se

SPORT OCH MODE

0502-107 00

0502- 65 08 90

SMYCKEN
0502-102 36, fransensoptik.se

OPTIKER, OPTISKA ARTIKLAR

VVS-doktorn
070-020 98 87, vvs-doktorn.se

RESERVDELAR

Franséns Ur & Optik

0768-87 11 74

Holmlinds Rörledningsfirma
0706-48 84 80

TRÄDFÄLLNING

Tidaholms Autocenter

Laboratorium
Drop in mån-tor 8-16, fre samt dag innan helgdag 8-12,
0502-18011

Br. Gustafsson i Åsle

0502-123 10, monterra.se

Tida Reklam

0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

DOKTORN

Br. Johnssons Rör / Monterra

070-544 04 37, dackhotellet.nu

SLÄPVAGNSUTHYRNING

V
VVS
S

0515-361 63, brgustafssons.se

TRYCKERI

Däckhotellet

0706-48 84 80

VVS-doktorn

VÄRMEPUMPAR

Tygposten

SLÄPVAGNSSERVICE

Holmlinds Rörledningsfirma

TIDAHOLM
SKARABORG

0502-106 00, tidareklam.com

narhalsan.se/tidaholmvardcentral

Br Johnssons Rör / Monterra

070-020 98 87, vvs-doktorn.se

TYG

Tida Reklam

NÄRHÄLSAN TIDAHOLM

VVS
0502-123 10, monterra.se

TA Körkort

Rossies Gatukök

Möbelköp
0502-714 81, mobelkop.se

0502- 60 61 73, tidaholm.se
MÅLERI & GLASMÄSTERI

TRAFIKSKOLA

Rossies Gatukök
0502-108 61

Kompetenscentrum

Josefssons Måleri

0502-120 12, jives.se

MÖBLER

Hellidens Folkhögskola
0502-178 00, helliden.se

La Famiglia
MÅLERI & GLASMÄSTERI

Tidaholms Sotningsdistrikt

VUXENUTBILDNING

TAPETSERING

Jives Kök & Café

Josefssons Måleri

Br. Gustafssons vitvaror i Åsle

0502-106 00, tidareklam.com

0502-178 00, helliden.se

MÅLARMÄSTARE

VITVAROR

Tida Reklam

Hellidens Slott & Vandrarhem

PELLETS

0502-107 00

0515-361 63, brgustafssons.se

ehnskok

073-053 62 14

0708-14 72 70

0502-102 36, fransensoptik.se

Tidaholms Sotningsdistrikt

SÖKORDSOPTIMERING

Ehns Kök & Catering

Franséns Ur & Optik

VENTILATIONSRENSNING

070-379 90 91

sundellsstangsel.se

RESTAURANG

Barnhälsovård/BVC

Nolo Städ

0502- 330 09, 070-982 33 10,

0502-106 00, tidareklam.com

0502-714 81, mobelkop.se

0761-30 34 99

0515-77 70 90, medins.se

Sundells Stängselservice

Tida Reklam

Mån-fre 8.00-17.00, 0502-180 11

Medins Ventilation

0730-41 99 02, info@hemtrevligt.nu,
hemtrevligt.nu

STÄNGSEL

MATTOR
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VENTILATION

0515-315 50, ramirent.se

STARKS
SPRUTMÅLERI

VANDRARHEM
Hellidens Slott & Vandrarhem
0502-178 00, helliden.se

Bowenius Stenmontering
0708-24 13 34
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Lördag 26 mars:
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Vi är stolt arrangör
av Spin of Hope
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Den 26 mars 07.00-15.00 trampar vi i kampen
mot barncancer. Dropin-cyklar varje timme.
Var med och ge ditt bidrag!

Maskindiska smart

Diskningen är en oundviklig del av vardagen. Det finns dock flera tips
som gör arbetet smidigare.
Diskmaskinen är en fantastisk uppfinning men hur smart och smidigt
diskningen går beror också på hur vi
använder den.

Plocka i på rätt sätt
Att placera disken på ett genomtänkt sätt gör att mer kan få plats.
Ställ tallrikar åt samma håll och i
storleksordning. Placera gärna glas
och muggar lite vinklat så rinner
vattnet lättare av. Har du tänkt på
skårorna på undersidan av koppar
och muggar? De gör att vattnet
rinner undan i stället för att bilda en
pöl efter diskningen. Ett smart knep
för besticken är att placera hälften
upp och ned om du har ett stående
bestickställ, det gör att vattnet
kommer åt bäst. Bästa placeringen
i maskinen beror faktiskt även på
vilket livsmedel som använts. I
mitten av maskinen kommer vattnet i hög fart vilket är bra mot
kolhydratsbaserade matrester, till
exempel potatis. Proteinbaserade
matrester, till exempel äggula,
försvinner lättast om disken ställs
utmed kanterna i diskmaskinen.
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Det beror på att vattnet där har
lägre hastighet vilket ger diskmedlet
längre tid att verka.

Förskölj inte för hand
En maskindisk förbrukar mindre
vatten och energi än en handdisk
– om man inte försköljer för hand.
Det räcker att skrapa bort matresterna, meningen är att maskinen
ska klara av att diska rent. Självklart
blir det mest energieffekt att vänta
till diskmaskinen blir full innan
den sätts på.

Torka effektivare
Efter att maskinen gått klart finns
en metod för att förkorta torktiden.
Öppna luckan och häng över en

frottéhandduk. Stäng luckan och
vänta i cirka 20 minuter, under tiden
drar frottématerialet åt sig fukten
vilket förkortar torktiden. Se till att
så stor del av handduken som möjligt
hamnar inne i maskinen. Torkar inte
glas kan så kallad glaspest uppstå,
fukt tränger in i glaset och ger ett
grumligt utseende vilket sedan inte
går att få bort. Det är skälet till att
glas inte ska ställas upp och ned i
skåpen, åtminstone om det är äldre
glas du är rädd om.

Mer än bara disk
Det är till och med så att diskmaskinen kan vara bra med tanke
på handdisken. Du kan nämligen
köra diskborstar, kökssvampar och
disktrasor i maskinen och de blir
som nya efteråt. Ibland behöver du
faktiskt handdiska: teflonpannor,
skärbrädor i trä och vassa knivar
lämpar sig inte i maskinen. Ett av
de enklaste sätten att rengöra köksfläktsfiltret på är att maskindiska
det, nappar och plastleksaker hör
också till det som kan rengöras.

Kom och prata
kost & träning!
Vi finns utanför Nohrbergs Konditori.
Dra på vårt lyckohjul med vinst varje gång.

Gå vår TIPSPROMENAD med enkla övningar:
Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden

Inspirationsvecka
Ta med dina vänner och besök oss under hela vecka 13.
• Extrainsatta klasser
• Smakprover från våra samarbetspartners
• Vi bjuder på tilltugg
• Se schema för veckan på vår Facebook- och Instagramsida

Öppet alla dagar 04.30-23.00

Källa: expressen.se
DinDin
friskvårdsanläggning
friskvårdsanläggning

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

halsocenter.tidaholm
worldwide

halsocenter_tidaholm

Kökets historia
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Det sägs att köket är hemmets hjärta. Följ med på en tidsresa
och se hur det moderna köket har utvecklats genom historien.

Välkommen till oss på TA Körkort!
Vi har körlektioner i Tidaholm och Skövde.

KURSER

Introduktion		 7/4
Risk 1			 18/5
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kök blev köket istället en del av
lägenheten och nyttjades ofta som
sovrum nattetid.

Rinnande vatten

FOTO: KARIN LUNDMARK

Dags att ta körkort?

Det första steget mot det moderna
köket togs i mitten av 1800-talet när
vedspisen blev vanlig i de svenska
hemmen. Tack vare detta blev det
betydligt enklare att koka och baka,
och dessutom blev det lättare att
hålla rent och snyggt i köket som på
den tiden, åtminstone i lite enklare
hem, var ett boningsrum.
På 1880-talet, när den moderna
staden på allvar började bre ut sig
i form av stora hyreshus, avskildes
vanligtvis, i lite större lägenheter,
köket från övriga delar av bostaden.
Tillsammans med serveringsrum och
jungfrukammare bildade de en enhet
som förlades mot gården, på behörigt
avstånd från sällskapsrummen, så de
inte skulle nås av matoset. I mindre
lägenheter om ett till två rum och

Vid den här tiden utrustades många
nybyggda hus med rinnande kallt
vatten och avlopp, vilket naturligtvis
underlättade väsentligt. Att både
bära in färskt vatten och gå ut med
slaskvattnet hade tidigare utgjort en
betungande del av köksarbetet. Men
bodde man omodernt fick man finna
sig i det en bra bit in på 1900-talet.
Till vedspisen hörde ofta en vattenreservoar som värmdes upp av spisen
och som gav varmvatten till disk.
Bland övrig utrustning fanns ett
ventilerat skafferi och en diskbänk
klädd med zinkplåt med tillhörande
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Fortsättning på s. 66

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

KONTORET ÖPPET tisdagar kl. 14.00-18.00
Välkommen in för inskrivning.
Du väljer själv vilken takt du vill ta ditt körkort i!
Vi corona-anpassar vår verksamhet efter aktuella riktlinjer.

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

Medlem i:

VÄLKOMNA!
Daniel & Anna-Lena

0738 18 19 59
VI UTFÖR ALLT INOM EL, BÅDE TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG!
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T diskbalja, kompletterat med ett gick, och började tidigt att tillverka
änd
lokalt förädlat trallvirke
E antal öppna hyllor och kanske också köksmoduler på fabrik som sedan
Porslin och monterades på plats. Det dröjde
M ett förvaringsskåp.
ögsta
kvalitet
från
Borgunda
inte länge innan köken också
det
mesta
som
behövdes
för
duk- heller
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ningen förvarades i serveringsrummet intill, som i sin tur anslöt
till matsalen. I små lägenheter
saknades serveringsrum och där åt
man istället i köket.
Köken höll sig förvånansvärt
oförändrade under många år men
när centralvärmen började slå igenom
på 1910-talet byttes vedspisen ut mot
en gas- eller elspis och kallvattnet
kompletterades med en varmvattenkran, vilket gav nästan obegränsad
tillgång till varmvatten. Fram till
mitten av 1900-talet förekom dock
perioder när varmvattnet ransonerades och bara var tillgängligt ett
par gånger i veckan.

Moderna standardköket
1924 startade HSB Stockholm sin
verksamhet och med dem föddes
det
moderna
standardköket.
RAT MED HSB
PREGNE
KIM
TR YC
pressade priserna så mycket
bara
TA!
T RÖdet

ÅRS GARANTI MO

målades på fabriken vilket minskade
kostnaden ytterligare. Vid den här
tiden planerades ett HSB-kök enligt
följande: skafferi vid ytterväggen,
arbetsbänk, gasspis och en diskbänk
klädd i marmor med kranar för
varmt och kallt vatten på kökets
ena sida. På motstående sida fanns
ett rymligt borst- och porslinsskåp
som inte fick vara bredare än att en
kökssoffa fick plats mellan skåpet
och ytterväggen. Matplatsen kunde
tack vare denna planering placeras
vid fönstret och blev samtidigt en
bra arbetsplats, till exempel för
sömnad.

Funkiskök
Hösten 1929 slog de nya, kompakta
funkisköken igenom. Framförallt
var det HSB:s så kallade oktoberhus
från det året som utrustades med de
nya kokvrår som kom att dominera

1930-talets lägenhetsproduktion.
Denna omdiskuterade kökslösning
hade troligtvis konstruerats av en
av 1920-talets ledande köksexperter,
fru Almida Pettersson, som delat av
sitt kök i två delar med en glasvägg.
Själva köksdelen förlades längst
in och på andra sidan glasväggen
kunde ett rymligt mat- eller sovrum
anordnas. Arkitekten Albin Stark
lät sig inspireras av Almidas lösning
och presenterade kökstypen i
tidskriften Bygge och Blad 1926 där
han också visade på en annan plan
som passade smala hus. Där låg både
köksdelen och matrummet invid
ytterväggen och båda hade fönster.

1930-talskök
Även om 1930-talets kök ofta gjordes
alltför små, ansågs de moderna med
den tidens praktiska nymodigheter,
till exempel den rostfria diskbänken
som var både lättskött, hygienisk
och dekorativ. Många kök fick också
en specerihylla med skeppor av glas
där mjöl, gryn och andra torrvaror
Fortsättning på s. 70

virke av högsta kvalitet

yper av konstruktioner utsätts träet utomhus med tiden för påfrestningar och belastningar.

Känn glädje och stolthet när du tittar på din
uteplats med marksten från Borgunda

för viktigt att välja material av god kvalitet som är anpassat efter utemiljön.

Vi lagerhåller ett av marknadens bredaste sortiment av marksten, plattor och mursten.

da hittar du lokalt förädlat trallvirke av högsta kvalitet med 20 års rötskyddsgaranti.

Passform, slitstyrka och frostbeständighet är självklara egenskaper hos produkterna.

egnerat på Borgunda är av klassen NTR-A och har full inträngning i splintveden för ett hållbart rötskydd.

Men vi vill att de ska leva upp till än mer.

a fungera som en trall i minst 20 år.

Att du känner glädje och stolthet när du tittar på din uteplats eller mur är minst lika viktigt för oss.

• Målning inomhus och utomhus
• Tvättning av plattor, trall, tak och väggar
ormation om trallvirke och garantier hittar du på borgunda.se
• Skrapning och fönsterrenovering
Rame Shala
• Tapetsering

070-300 08 34

Tidaholms Måleri Tidaholm • Tidaholmsmaleriab@hotmail.com
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Mer information om mark och mursten hittar du på borgunda.se
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Den stora fördelen för våra kunder
är att vi kan komma ut till dem och
byta däcken. Det sparar både tid
och pengar för kunden.

Även tidaholmare

Från vänster:
Andreas Hellström,
Jimmy Bergnell och
Kjell Andersson

Tida Däck & Bilrecond
blir Bernies Däckservice

Kjell är som sagt välkänd tidaholmare och faktum är att Jimmy
Bergnell också är det. Född och
uppvuxen i Ekedalen men bor
numera i Hjo där han sedan
2016 driver företaget Bernies
Däckverkstad.
– Säger man ”Bernie” är det många
som vet vem jag är här i stan, säger
Jimmy med ett skratt.
I Tidaholm kommer Andreas
Hellström vara ansvarig för
verksamheten. Han kommer från
Gate så han är nästan tidaholmare
också! Men även Jimmy kommer
att jobba i Tidaholm till och ifrån.
Även Kjell har lovat att hjälpa till
när det är toppar i verksamheten.
– Jag vill att det ska vara en

En välkänd verksamhet byter ägare. Nu lämnar ”Lufsen” över
till ”Bernie”.
Nu tar Kjell ”Lufsen” Andersson
ner skylten för sitt företag Tida
Däck & Bilrecond på Västra
Ringvägen 8.
Istället dyker Jimmy ”Bernie”
Bergnell upp i lokalerna och
driver verksamheten vidare under
namnet Bernies Däckservice.
– Det ska bli spännande och kul
att utvidga verksamheten, säger
Jimmy, som redan har en däckverkstad i Hjo.
Kjell Andersson har drivit Tida
Däck & Bilrecond sedan 1997.
Stora delar av tiden har han hållit
till i lokalen på Västra Ringvägen,
där många tidaholmare har anlitat
den välkända motorprofilen genom
åren. Allting har dock ett slut och
nu har även Kjell nått den punkt
då han bestämt sig för att dra sig

tillbaka och låta andra ta över. Den
1 mars bytte företaget ägare och
namn och blir Bernies Däckservice
istället. Du som har varit kund hos
Kjell tidigare kommer att känna
igen sig då verksamheten fortsätter
i samma lokaler och med samma
inriktning:

• Bilvård som tvätt och städ
• Maskinpolering och lackskydd
• Däckservice (däckförsäljning,
däckbyte och däckhotell)

• Bilservice
• Reparationer
– Vi tar över och kör på som
vanligt dock med en förändring,
säger Jimmy. Vi har en tjänst
som vi har haft sedan tidigare i

smidig övergång så de tar över
utrustningen och allt, till och med
telefonabonnemanget så det blir
samma nummer för kunderna att
ringa. Men jag kommer att hjälpa
till i den mån jag kan och om de
vill ha min hjälp. Min förhoppning
är att mina trogna fasta kunder
väljer att fortsätta hos Jimmy,
säger Kjell.

Försäljning
Tankarna på att sälja företaget har
Kjell burit på ett tag, men utan
att göra något mer konkret än
att slänga ut krokar till tänkbara
köpare när tillfällen uppstått.
Ett sådant tillfälle dök upp förra
sommaren då Kjell stötte på Jimmy
i kön till kassan i mataffären i Hjo.
De båda kände varandra sedan
tidigare så det föll sig naturligt att
de bytte några ord när de stod och
väntade.
– Vi hejade på varandra och eftersom Jimmy hade en superdäcktröja
på sig och vi var med i samma
kedja sa jag till honom att ”då kan
du lika gärna ta över mitt”, berättar
Kjell.
I det läget var Jimmys första
reaktion ”nja”, men ett frö var sått
i hans huvud och efter några
veckor hade det grott och vuxit
så pass att han beslutade sig för
att kolla om Kjell faktiskt menade
allvar med sin fråga.
– Jag åkte till Tidaholm i mitten
av oktober och ställde frågan om

han fortfarande var intresserad av
att sälja och på den vägen är det.
Man kan undra vad som hade hänt
om vi inte hade mötts i Hjo den
gången. Men jag tror att allt sker av
en anledning så jag är glad att Kjell
kom ner till Hjo och skämtade den
där gången, berättar Jimmy.

Däcksäsong

R
E
P
O
R
T
A
G
E

Nu är det däcksäsong och dags
för däckskifte från vinterdäck till
sommardäck.
– Vi säljer däck från kända märken
såsom Michelin, Toyo, Alliance,
BKT och Hankook. Vi tillhör även
Superdäckkedjan vilket borgar för
hög kvalitet. Givetvis har vi även
fälgar samt MC-scooter däck! Vi
säljer alla dimensioner på däck
från 8 till 56 tum, till exempel
lågprofildäck i 35 tum säljer vi
mycket till ungdomar, säger
Jimmy.
Om du är intresserad av däckhotell
kan Bernies Däckservice hjälpa till
med detta. I dagsläget har de cirka
150 kunder som har däckhotell hos
dem, men de kan bli fler. Däckhotell innebär att de tvättar dina
däck, förvaring, däckskifte samt
TPMS som innebär att de kontrollerar och fyller upp trycket i däcken
samt nollställer bilen.
– Då vet man att man har rätt
tryck i däcken och då blir det ingen
ojämn förslitning av dem, avslutar
Jimmy.

Däckhotell 600:-/säsong eller 1200:-/helår
Vill du bara ha hjälp med däckbyte så fixar vi det – du väljer!
Bernies Däckservice mobila
däckbytarmaskin.

Hjo som vi numera även erbjuder
tidaholmarna. Det är en mobil
däckmaskin. Med hjälp av den kan
däck bytas på större fordon såsom
lastbilar, entreprenad- och lantbruksmaskiner och skogsmaskiner.

Hjulinställning

från 995:-

Om däcken har slitits ojämnt kan det vara bra att göra en
hjulinställning. Vi har en hjulinställningsmaskin som fixar detta.

Nya öppettider: mån-tor 07.00-16.30, fre 07.00-16.00
Västra Ringvägen 8, Tidaholm
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i stommarna med ett ramverk av
reglar som kläddes i masonit. Det
blev både billigare och minskade
vikten. Mer påkostade köksluckor och
lådfronter fanerades med teak eller
mahogny.

förvarades. Några år in på 1930talet blev köksluckorna släta, de
kläddes nämligen med masonit
för att de skulle blir lättare att hålla
rena jämfört med de gamla fyllningsluckorna. Fortfarande användes överskåp i något begränsad omfattning,
för det mesta bara i delar av köket
och inte ovanför diskbänk och spis.

1960-talskök

1940- och 1950-talskök
På 1940-talet blev överskåpen allt
vanligare och snedskåpen var en
populär variant som dessutom
var relativt billig att tillverka.
1948 framlades ett förslag till
svensk köksstandard som klubbades
1950. Standarden hade utvecklats i
samarbete med Hemmens Forskningsinstitut och var resultatet av många
års köksstudier. Den innefattade både
över- och underskåp samt högskåp,
garderober och städskåp. Dessutom
fanns riktlinjer för hur modulerna
skulle sättas samman och hur
många som behövdes beroende på
lägenhetsstorlek. Bänkhöjden var

Före

FOTO: RENOVERINGSRASERIET
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ofta 85 cm, och diskbänken 90 cm
hög för att underlätta vid disk. De
kök som byggdes under 1950-talets
första hälft är för det mesta mycket
gedigna med stommar i massivt
trä. I mitten av 1950-talet började
det bli allt vanligare att de större
tillverkarna ersatte det massiva träet

1962 reviderades köksstandarden,
men det mesta var sig likt. Det
klassiska snabelbeslaget Ticka, som
blev populärt redan på 1940-talet,
ersattes däremot av Stil 55 som
presenterats på H55-utställningen i
Helsingborg. Köken blev allt färgstarkare och eftersom de sprutlackerades på fabrik fick de en
nästintill perfekt yta. En ny typ
av ytbehandling lanserades också,
luckor med plastlaminat, som bland
annat förekommer på det Formfackök som Sigvard Bernadotte ritade.
När decenniet gick mot sitt slut dök
en ny skåptyp upp, den så kallade
kontinentalhöjden som inte går ända
upp till tak, men det är en helt annan
historia.
Källa: historiskahem.se

Våld i nära relation sker oftast i hemmet
– på den plats där man ska känna sig tryggast.

Efter
Janne
Freddy

Dags att boka rengöring
av ventilationssystemet

#tidaholmskurage

Christer

Vi säljer också pellets från:

Därför är din omtanke extra viktig, du kan hjälpa
till att förebygga och stoppa våld i hemmet.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
Det viktiga är att du agerar – gôr nå't!
Vi kallar det Tidaholmskurage!

Vi utför:
Förutom sotningar och besiktningar
även 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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Medlem av Sveriges
Skorstensfejares Riksföbund

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

Besöksadress:
Mån-tor
Smedjegatan 18
Fre
Tel. 0502-77 45 00
Lunch
kundtjanst.teab@tidaholm.se

07.30-16.00
07.30-15.00
12.00-13.00

Läs mer på www.tidaholmsenergi.se
och www.tbab.se
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Robotgräsklippare
För en snygg och välvårdad gräsmatta krävs det att man med jämna
mellanrum under sommarhalvåret klipper den.
med fördel placeras på gräsmattan.
Gräsklipparen tar sig själv till sin
laddningsstation när batteriet börjar
ta slut och det tar mellan 1-2 timmar
att ladda det fullt igen. När batteriet
är fulladdat är gräsklipparen redo
att arbeta igen och samma procedur
upprepas när den börjar bli trött.

Gräsklippning kan för många kännas
som ett stort och jobbigt projekt och
allt fler väljer att införskaffa en robotgräsklippare som kan göra jobbet.
Vissa tycker att det är en bra lösning
och andra inte men det finns många
fördelar med en klippare av denna typ.

Alla timmar på dygnet
En av de stora fördelarna robotgräsklippare är att man kan spara
in mycket tid att lägga på annat.
Gräsklipparen sköter i princip sig
själv och klarar av att klippa även
stora ytor, så även om man har en
väldigt stor tomt kan man använda
en robotgräsklippare. Beroende på
vilken modell man väljer så klarar
de också av att klippa områden med
mellan 25-45 graders lutning och

Robot som passar för alla
vissa är utrustade med ett knivsystem som även kan klippa när det
är regnväder.

Snabb laddning
En självgående robotgräsklippare
behöver givetvis också ta paus för att
ladda ibland. Till de flesta modellerna
medföljer en laddningsstation som

Oavsett om det viktiga är att spara
tid eller om man har svårt att klippa
gräset av någon annan anledning
så är en robotgräsklippare ett bra
alternativ. Alla som har en trädgård
eller tomt som behöver klippas
kan använda sig av en självgående
modell som sköter om gräsmattan
medan man själv är på jobbet eller
ägnar sig åt annat. Fortsättning på s. 74

Vi servar och reparerar alla märken
Hos oss hittar du 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.

Vi utför fl

yttstäd !

Gratis hjulskifte

250:- rabatt

Bli däckhotellkund hos oss så bjuder vi på
hjulskiftet vid första incheckningen av dina hjul.

När du bokar service eller reparation hos oss.

Erbjudandet gäller kompletta hjul och gäller en gång per hushåll. 
Värde 250:-. Klipp ut och tag med kupongen. Giltig t.o.m. 30/4.

Erbjudandet gäller en gång per hushåll och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Klipp ut och tag med kupongen.
Giltig t.o.m. 30/4.

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

Måndag-fredag 08.00-17.00
Lördag
10.00-13.00
BILFÖRSÄLJNING

VERKSTAD

RESERVDELAR

www.tidaholmsautocenter.se
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Vissa modeller går även att fjärrstyra via mobiltelefon, så
att man kan välja att starta klipparen var man än befinner
sig för att sedan komma hem till en nyklippt och fin
gräsmatta.
Det finns många fördelar med att införskaffa sig en
robotgräsklippare men framför allt får man tid över till
annat. Klipparen sköter sig själv även när den behöver
laddas och har sensorer som gör att den byter riktning
när det stöter på olika typer av föremål. Det går alltså
bra att lämna huset medans roboten arbetar hemma på
gården och man behöver inte ägna varken tanke eller tid
på att klippa sin gräsmatta på egen hand.

Årets nya ro
bo
finns att best tar
älla!

Källa: bloggsurf.se

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

Besök vår hemsida
www.tidaholmsguiden.se

Där kan du bland annat läsa T-G online.

Aggregat • Band • Rep • Tråd • Nät
Allt inom
stängsel

n robot

Vi utför service av di

Försäljning av robotar
till gräsmattan

0502-33 009
070-982 33 10
www.sundellsstangsel.se

Vill du ha hjälp med

FÖNSTERPUTS?
Kontakta oss!
• Asfaltering
• Mark- och anläggningsarbeten
• Transporter

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!

• Försäljning av grus och matjord

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

0708-147 270 • jkservicehb@gmail.com

Vi lägger allt inom asfalt – litet som stort
Skogsholmsvägen 5
522 30 Tidaholm
info@asfalterarna.se
www.asfalterarna.se
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Telefon Tidaholm:
0502-716 35
0708-366 544

För mer information kontakta Jan Bratt 0708-14 72 70, jkservicehb@gmail.com, Krokg. 5, Tidaholm
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• Mekaniska lås
• Elektriska lås
BRAVIDA SVERIGE AB
Grundat: 1922 (firar 100 år)
Antal anställda: Ca 12 000
på 180 orter.
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Omsättning: 21 miljoner kr
Ägare: Börsnoterat

• Nyckelfria lås
• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
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• Passagesystem
• Nöd- och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

Månadens företag: Bravida
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 Bravida och deras service- och projektledare Henrik Gustafsson.
Beskriv er verksamhet?
– I Tidaholm erbjuder vi framförallt
service och nyinstallation inom lås,
inbrottslarm, passerkontrollsystem samt
brandlarm. I dag har vi en fullskalig
låsbutik med alla licenser och
maskiner som krävs för att kunna
bedriva låsverksamhet fullt ut. Vi
arbetar med de vanligaste systemen
på marknaden. Bravida i stort gör
det möjligt för kunderna att utveckla
fastigheters fulla potential. Genom
service och installation ger vi fastigheter liv – och leder vägen mot ett
hållbart och motståndskraftigt samhälle. Vi erbjuder tekniska helhetslösningar genom fastighetens hela liv
– från rådgivning och projektering
till installation och service. Vi är ett
stort företag med lokal närvaro över
hela Norden. Vi möter kunderna på
plats och tar långsiktigt ansvar för
vårt arbete.

Ge en kort historik?
– Vi startade upp verksamheten i
Tidaholm 2019, där utgångspunkten
var att få igång en säkerhetsavdelning där lås var startpunkten.
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Med ett komplett erbjudande kan
Bravida hjälpa dig att projektera,
installera och ge service inom:

Bravida har sitt ursprung i BPA,
ett svenskt bygg- och installationsföretag med anor från 1920-talet.
Företaget skapades år 2000 genom
en sammanslagning mellan BPA
och Telenors installationsverksamhet.
Hösten 2015 noterades Bravida på
Nasdaq Stockholm.

Hur många jobbar här?
– Cirka 12 000 i hela Norden, i
Skaraborg är vi ca 100 personer som
håller på med el och säkerhet, lokalt
i Tidaholm är vi fyra tekniker (och
vår avdelning består av totalt 14
personer runt om i hela Skaraborg).

Berätta lite om er bakgrund
innan ni startade upp
butiken i Tidaholm?
– Vår avdelning som innefattar
lås, säkerhet och brand fanns från
början i Skövde och Falköping med
omnejd, vi har under åren utvecklat framförallt lås. Innan Bravida
i Tidaholm startade upp var vi
verksamma i Tidaholm med andra
segment såsom el, säkerhet och
brand. Det blev därmed naturligt

att lås också skulle finnas till förfogande för våra kunder. När jag
kom in i Bravida kändes det rätt
från start att öppna en låsbutik i just
Tidaholm, med tanke på erfarenheten från tidigare låsuppdrag. Med
utgångspunkt från att starta upp en
butik för lås har det mynnat ut i att vi
nu levererar helhetslösningar inom
säkerhetssegmenten.

Vad säljer bäst just nu?
– Utan tvekan digitala låslösningar,
samhället utvecklas hela tiden och
så gör även låsbranschen, därav
digitala nycklar och cylindrar. I
det stora hela så säljer ALLT inom
säkerhetssegmenten bra.

Vilka är era kunder?
– Nyproduktion och service. Fastighetsbolag, myndigheter, företag,
kommuner och regioner, men även
privata kunder, så i stort sett alla
fastigheter som kan tänkas behöva
service och underhåll.

Varför tror ni
kunderna väljer er?
– Den lokala närvaron och snabba
servicen som vi erbjuder. Kompletta
helhetslösningar. Samt den breda
kompetens vi besitter när det gäller
säkerhetssegmentet.

Vad är bra med att verka
i Tidaholm?
– Närheten till våra kunder, den
lokala sammanhållningen. Samt
att vi kan erbjuda komplett och bra
service till invånarna i Tidaholm.

Hur ser ni på framtiden?
– Med hunger och engangemang
fortsätta vår utveckling i Tida-

holm, där vi tror på fortsatta bra
samarbeten med våra kunder, nya
såväl som gamla.

Kortsiktiga mål?
– Att kontinuerligt fortsätta erbjuda
våra kunder den förtroendeingivande
service de får idag.

Långsiktiga mål?
– Vi har på ca två år gått från en
anställd till fyra. Vi hoppas kunna
fortsätta växa och utöka vår kundlista ännu mer. Vi vill samtidigt bli
det självklara valet för kunder när
det kommer till service och nyinstallation av säkerhetslösningar.

När kan man komma
in till er butik?
– Vi håller butiken öppen för
kunder på måndagar och onsdagar,
mellan 07.00-16.00. Men vi står alltid till förfogande för våra kunder,
och är bara ett telefonsamtal bort.

Hur ser orderingången
ut framöver?
– Vi kan meddela att vi kommer att
vara en del av den stora entreprenad
som för tillfället pågår och kommer
pågå till 2028 gällande Kriminalvårdens utbyggnad av ny anstalt.
Där kommer vi att göra allt inom
säkerhet. Vi är mycket stolta över
vår förmåga att kunna leverera ett av
säkerhetsbranschens största och mest
komplexa projekt. Det här stärker
även oss i vår möjlighet att attrahera
de bästa talangerna och utveckla
våra systemlösningar.

Är det aktuellt med
nyanställningar?
– Absolut! Vi växer ständigt, och
söker för tillfället fler medarbetare:
• Säkerhetstekniker lås, säkerhet
och brand
• Serviceelektriker
• Entreprenadelektriker
• Styrprogrammerare/tekniker

Någon produkt eller tjänst ni
själva rekommenderar?
– En komplett lösning, där alla
system i fastigheter integreras såsom
el, säkerhet, låssystem, fastighetsstyr, kommunikation, VS samt
ventilation. Vi vill även slå ett slag för
Bravidas servicetjänster, där kunder
kan vända sig till en och samma part
när fastigheter behöver service.

Kontakt
Egnhemsvägen 41, Tidaholm
Henrik Gustafsson
0502-150 91
henrik.l.gustafsson@bravida.se
Växel: 0200-72 73 74
www.bravida.se

Butikstider
Mån och ons
07.00-16.00
Lunchstängt 
12.00-13.00

FIRE & SECURITY
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Tre vägar till färdiga
bygglovsritningar
Vill du lägga ner egen tid och spara pengar? Eller vill du göra så lite som
möjligt och köpa in hjälpen helt och hållet?
Här är tre olika vägar till kompletta
bygglovsritningar.

Rita själv med
papper och penna
Ska ett tak byggas ovanför befintlig
altan? Ska ett fönster bytas ut? Det är
små projekt som inte innebär någon
stor förändring av befintlig byggnad.
Men det kan ändå krävas bygglov
vilket innebär att bygglovsritningar
behöver skickas in.
Gå in på kommunens hemsida (i den
kommun som byggnationen ska ske)
och kontrollera vilka ritningar som
behöver skapas. Alternativt kontaktas
en handläggare inom bygglov.
Kom ihåg att det finns flera kriterier
som måste vara uppfyllda för att
ritningarna ska vara godkända. Det
gäller exempelvis kring skala och vad
som måste framgå på ritningen.
Att skapa egna bygglovsritningar
rekommenderas enbart för de som
ska göra mycket små projekt och är
kunniga att rita i skala.

Skapa bygglovsritningar
via digitala tjänster
Det finns ett par digitala tjänster där
kompletta bygglovsritningar kan
skapas utifrån en modell. På modellen
går det att välja mått, var fönster ska
sitta, material och ett flertal andra
faktorer. Detta på ett liknande sätt som
det går att skapa olika digitala kök i till
exempel IKEAS:s digitala tjänst. När
modellen är klar kan sedan bygglovsritningar skrivas ut som därmed
direkt är anpassade till den modell
som skapats.
Dessa digitala tjänster passar bäst
på fristående byggnader i standardutförande. Det är inte möjligt om
exempelvis en takkupa ska bygga till
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DÄCKHOTELLET
Tel 0502-404 37, 070-54 404 37
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Ring
på en befintlig byggnad. Fördelen
är självklart priset eftersom någon
arkitekt inte behöver rita upp alla
ritningarna.

Beställ från arkitekt
De flesta som behöver bygglovsritningar till större byggprojekt beställer
dessa från en arkitekt. Ritningarna
kan anpassas helt efter behov och
funktion. Det blir därmed den mest
flexibla vägen även om detta också
återspeglas i priset.

Vad kostar det?
Vad ritningarna kostar att ta fram av
arkitekt beror på flera faktorer:

Projektets omfattning
Är det ett garage eller attefallshus
är det relativt enkelt. Detta både
utifrån att det är vanliga byggnader
samt att de inte är speciellt stora. För
byrån som skapar ritningarna kan
detta klassas som rutinuppdrag. Vid
ombyggnation kan ritningar behöva
ske på hela bostaden vilket kan göra
det lite mer omfattande. Självklart
innebär nybyggnation av en villa ett
ännu större projekt.
Tidsaspekten
Generellt gäller att om någon önskar
mycket snabb leverans kommer det
även att innebära ett högre pris.
Källa: bloggsurf.se

Falköping
Falköping
Falköping
Falköping

Ring 0502-404
37
www.dackhotellet.nu
www.dackhotellet.nu
37
www.dackhotellet.nu
förRing
pris0502-404
på dimensioner
och märken
Alla har nära till Däckhotellet
Alla har nära till Däckhotellet

Falköping

Mullsjö
Däckhotellet
Mullsjö
Mullsjö

Ring 0502-404 37
Vi utför:
Bilservice och reparationer • Reparationer av besiktnings-tvåor.
Försäljning av däck och fälgar • Däckhotell
Service och reparationer på släp
Fyrhjulsmätning/hjulinställning på veteran- och vardagsbilen

Se mer på www.dackhotellet.nu
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Att anlita en målare
Det kan finnas många fördelar med att anlita en målare istället för att göra
jobbet själv. Det kan till exempel vara inför en fasadmålning, som är ett
ganska krävande jobb.
Titta på vad andra säger
Innan du anlitar en målare, bör
du titta på vad andra säger om
företaget. Har du personligen blivit
rekommenderad en firma av någon du
litar på är det kanske inte lika aktuellt,
men om du söker fram aktören på
egen hand bör du be om referenser.
Titta på tidigare jobb och be om att få
prata med tidigare kunder. En snabb
sökning på företagsnamnet brukar
dessutom ge dig ett antal recensioner
och omdömen som du kan titta lite
närmare på. Att titta på vad andra
säger om företaget kan ses som en
billig försäkring.

När du väljer målare:

• Ta in flera offerter. Om det gäller
ett lite större arbete kan du spara
ganska stora summor på att ta in
flera offerter. Även om timpriset
bara skiljer sig marginellt åt, kan
det bli stora summor om projektet
är omfattande. Det kan också vara
så att en del målare kan köpa in
material billigare än andra. Det
lönar sig att jämföra!

• Anlita målare med F-skatt.
De allra flesta jobbar med F-skatt.
Om de inte har det, så kan du inte
använda ROT-avdraget (och dessutom följer visst administrativt
arbete). Med ROT-avdraget så sänks
arbetskostnaden rejält, vilket är

särskilt betydande vid större
arbeten. För att ROT-avdraget ska
gälla måste du vara privatperson
och låta arbetet utföras i din bostad. Du måste även ha fyllt 18 år
och ha betalat in tillräckligt mycket
skatt för att avdraget ska kunna
kvittas mot något.

• Kolla siffrorna. Det kan vara bra
att titta på bolagets siffror om du
ska beställa ett större arbete. Har
de gått med förlust under lång tid
kan det vara riskfyllt att anlita dem
om det gäller ett längre projekt.
Skulle firman gå i konkurs under
tiden de jobbar för dig, kan det
innebära problem. Källa: bloggsurf.se

Vi finns både i
Tidaholm och Falköping
Utför allt inom ventilation, plåtslageri och pappning!
Besöksadress:
Köttorp Hästhagen 2, Tidaholm
Sätunagatan 4, Falköping
Tel. 0515-77 70 90
www.medins.se
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Vi utför allt inom
skogs- mark- och vägtjänster

KOMPLETT TRÄDFÄLLNING
Stubbfräsning och bortforsling

Vi löser även riktigt svåra problemträd – välkommen att höra av dig!
Glöm inte RUT-avdraget – 50% på arbetskostnaden.
ALLTID ÖPPET
Kostnadsfri offert – ring 070-277 01 09
gotthardpersson@outlook.com
Besök vår nya hemsida:

www.gotthards.se
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Kör säkert med rätt däck
Rätt däck på bilen kan vara skillnaden mellan liv och död om olyckan är
framme. Råd & Röns stora test av 185 sommardäck visar att ett bra däck
inte behöver vara dyrare än ett livsfarligt.
Det perfekta däcket finns inte. När
tillverkarna väljer material tvingas
de kompromissa. Hårda däck slits
till exempel inte lika fort som mjuka,
men de får en längre bromssträcka
och högre ljudnivå. Mycket förenklat
handlar det för tillverkaren om att
få rätt hårdhet på däckets gummiblandning och bra grepp med däckens
mönster.
I testet av sommardäck lade Råd &
Rön störst vikt på hur säkra däcken
är. Framför allt värderades goda
köregenskaper och kort bromssträcka
vid vått väglag högt. Däcken har
sällan problem när de testas på torrt
väglag. Betyget för egenskapen ”våt

väg” är hela 40 procent av det samlade
betyget. För att vara säkra på att
samma däck testats som konsumenten
möts av hos handlaren köpte Råd
& Rön in alla däck från vanliga
återförsäljare utan att berätta att de
skulle testas. Totalt köptes ungefär
1200 däck in per testomgång. Däcken
sattes sedan på bilar som kördes av
professionella testförare på våta och
torra testbanor, samt på vanliga vägar.

Inkörning av däck
Nya däck har en inkörningssträcka
på upp till 150 mil, så att däcket
sätter sig ordentligt på fälgen och
håller längre. Undvik rivstarter,

RENOVERA ISTÄLLET FÖR ATT BYTA FÖNSTER
– SPARA BÅDE PENGAR OCH MILJÖ!
Vi har en helt ny verkstad där gamla fönster blir som nya och ännu bättre!
Energiglas? Ny färg? Byte av dåligt trä? Omkittning? Vi ordnar det mesta.
Genom att byta till energiglas eller bygga om för isolerglas behåller huset sitt
originalutseende och du slipper allt merjobb med fasad, foder, fönsterbrädor mm.

häftiga inbromsningar eller hårda
kurvtagningar under inkörningen.
Däcktestet innefattade totalt 185
däckmodeller i tolv olika dimensioner,
till exempel 215/65 R16 som
marknadsförs som däck speciellt för
suvar eller stadsjeepar och 175/65
R14 som passar på småbilar. Vi har
också 225/45 R17 Y som är bredare
och har en sportigare framtoning med
låg profil och 205/55 R16 som passar
på bilar som till exempel VW Golf.
Dimensionen 215/65 R16C skiljer
sig från de övriga genom att vara
tänkt för fordon i yrkestrafik, men
den används även för minibussar och
mindre husbilar.
Fortsättning på s. 88

Snart är det vår,
då är det dags att
måla om huset!

Vår auktoriserade fönsterrenoverare Andreas svarar
gärna på dina frågor och funderingar. Han hjälper dig hela
vägen från offert/besiktning till ett strålande resultat vad
gäller allt från kvalitét och utseende till energibesparing!
Du når Andreas på tel: 070-304 07 52.

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

STARKS SPRUTMÅLERI AB
Vi utför även rödfärgning!
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Öppettider vardagar 10-18
Välkomna även förmiddagar, kvällar och lördagar.
Som tidigare enl. överenskommelse per telefon.

Hellmans Glas AB
Trädgårdsgatan 34–36, Falköping
0515-105 95 falkoping@glaskedjan.se
Måndag–torsdag: 6–17 Fredag: 6–15
www.hellmansglas.se
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DAGS FÖR SOMMARDÄCK!
Vi fixar dina däck!

Inredning • Metervara • Garn • Gardiner
Gardinstänger • Knappar • Sybehör • Broderigarn

Däckhotell 600:-/säsong

• Aukt. Saabverkstad / Meko Partner
Mån-fre 10.00-18.00
Lör

10.00-14.00

Gustaf Adolfsgata 6, Skövde
Tel. 0500-47 12 10

www.tygposten.se

• Vi lagar ALLA märken

Följ oss på:

• Vi byter bilglas
Jacob

• Däck / däckhotell
• Släpvagnsreparationer
• Strålkastarpolering

Komplett och smart luft-till-vatten-värmepumpslösning

Med Vaillants framtidssäkra värmepump får du en otroligt låg elförbrukning, högt SCOP-värde, effektiv
drift ner till -20° C, och då är det nästan tyst. Den eleganta allt-i-ett-enheten täcker alla behov av
varmt vatten med en 190 liters behållare.

för en
a oss !
t
k
a
t
Kon
ffert
lett o
komp
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VI REPARERAR OCH
SERVAR ALLA BILAR.
Tidaholmsbilar
AUKTORISERAD
Skolgatan
26, Tel. 0502-123 80
Öppettider
Vardagar 7:00 - 17:00
SAABVERKSTAD

ROBIN SVENSSON AB

TIDAHOLM Industrigatan 4 0502-123 10
tidaholm@johnssonsror.se

Robin

Nu har vi installerat en ny port för att ta
emot större transportbilar och husbilar.

*) Gäller ej reservdelar

Behöver
ditt hus
-Följ
oss gärna
på instagram och facebook
ny
uppvärmning?
-Inredning - Metervara - Garn - Gardiner - Gardinstänger- Knappar - Sybehör - Broderigarn
-Mån-fre 10-18 Lör 10-14
-Gustaf Adolfsgata 6 Skövde
-0500-471210

Åke

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
Anders Wiik, platschef på LEAX

Max Johansson IN21

Vad var det som gjorde att du valde
Industritekniska programmet?
– Jag valde att gå industri dels för att jag är intresserad
av svetsning men också för att det är lätt att få jobb
efter gymnasiet.

Vad var det som gjorde att du valde
Industritekniska programmet?
– Jag valde Industritekniska programmet för att
det lät bra och spännande. Jag har också många
kompisar som har gått här och verkligen tyckt att
det har varit bra. Jag gillar även att göra mycket
praktiska saker. Sen får man ju också 1000 kr mer i
månaden för att det är ett lärlingsprogram!

Vad är det bästa med utbildningen?
– Det bästa är att det är mycket praktiskt vi håller
på med. Vi har mycket APL, sen är det bra lärare.
Vi är även ute på olika studiebesök som är roligt.
Var ser du dig själv om tre år?
– När jag har gått ur gymnasiet så skulle jag vilja
börja jobba direkt på något svetsföretag.
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”Jag har också många
kompisar som har gått
här och verkligen tyckt
att det har varit bra”

Är ni i ”behov” av industrielever?
– Inte just för tillfället men vi ser
potential för att anställa flera medarbetare ifall några av de offerter vi
har ute hos kunderna tillfaller oss.
Det kan innebära 3-12 nya arbetstillfällen om vi har tur.

Har elever som går industriprogrammet ”förtur” när det
kommer till sommarjobb hos er?
– Vi har ett avtal inom lärlingsrådet
att stötta eleverna med sommarjobb
så det stämmer. Samtidigt önskar vi
att eleverna får kämpa lite om att
få platsen hos oss då verkligheten
utanför skolan inte är så enkel att
man ”får” ett jobb.
Vilka arbetsuppgifter kan en
nyutexaminerad industrielev få?
– Vi söker CNC-operatörer då vi
till 99% endast har den typ av arbete
hos oss.

Hur ser ni på samarbetet
mellan skola och företag?
– Vi har ett bra samarbete med
skolan idag och Industriprogrammet är en naturlig partner till oss.
Genom lärlingsrådet och samarbetet
med skolan har vi fått flera duktiga
medarbetare de senaste åren och vi
ser fram emot att få fortsätta den
utvecklingen.
Hur viktigt är det tror ni?
– Att företag och skolan samarbetar
tycker vi är mycket viktigt då det
ger oss inom näringslivet en möjlighet att påverka inriktningar inom
skolan. Skolan har i sin tur en bra
möjlighet att kunna hjälpa ungdomarna att få sitt första arbete efter
skolan på något av företagen i
Tidaholm.

I samarbete med Tidaholms industrier:

Vad är det bästa med utbildningen?
– Det bästa med utbildningen är att man får många
utbildningar och att det är yrkesförberedande. Man
får också garanterat jobb efter man har gått klart
gymnasiet. Det är också garanterat sommarjobb i
fyra veckor som man får bra med pengar på.
Var ser du dig själv om tre år?
– Om tre år så jobbar jag förmodligen inom svetsindustrin här i Tidaholm.

”Studenterna
som vi söker
är främst CNCoperatörer ”

Hur stora är chanserna att
eleverna får anställning hos er?
– Vi har gjort en omställning hos
oss de senaste åren där flera har
gått i pension och en föryngring av
teamet pågår kontinuerligt. Vi har
anställt elever varje år och ser att
det kommer fortsätta framöver ifall
orderingången fortsätter som tidigare.
Hur ser efterfrågan ut hos er?
– Vi har bra efterfrågan och kunderna
är nöjda med vår kvalitet och leveransprecision och känner att det kommer
mer och mer förfrågningar hela tiden.
Det är just nu ett stort tryck och vi
hinner nästan inte med att räkna på alla
förfrågningar.

Joakim Persson IN20

Hur stor betydelse har den
lärlingsförlagda tiden för en
framtida anställning?
– Det är en jättebra möjlighet för oss
och eleven att få ”känna” på varandra. Vi vill ha engagerade medarbetare
och här får vi möjlighet att se om våra
lärlingar är av ”rätta virket”. Samtidigt
kan eleven känna sig för och se ifall
Leax är rätt arbetsplats.

Hur ser arbetsmarknaden i
Tidaholm ut för kommande
studenter inom industri?
– Såklart blir den påverkad av allt
som sker hos Nobia idag men samtidigt har Dometic haft fin orderingång och likaså hos oss på Leax
Tidaholm. Våra ägare satsar på vår
verksamhet och vi ser ljust på framtiden. Studenterna som vi söker är
främst CNC-operatörer. Har man
intresse för industrin så är det något
som flera företag letar efter.
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Rudbecksgymnasiet

www.rudbecksgymnasiet.se
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Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
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Förbrukning
Betygen för bränsleförbrukningen
skiljer en hel del mellan däcken.
Men räknat i liter eller kronor är den
faktiska skillnaden liten. Din bilmodell
och körstil påverkar förbrukningen
långt mer. Förr var det större skillnad
på priserna mellan lågprismärken och
dyrare märken, men så är det inte
längre. Nu finns det många bra däck
till lägre priser ute i handeln och i
vissa fall får ”budgetmärkena” till och
med bättre resultat än märkesdäcken.
Priserna i tabellerna ses som väldigt
ungefärliga, för på däckmarknaden
svänger det rejält beroende på säsong.
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leta efter bra priser och sedan låta
en verkstad montera. Det är lätt att
känna sig vilsen eftersom det finns en
uppsjö av olika däckmodeller. Men det
finns hjälp att få. Många däcksajter på
nätet har en sökfunktion som hjälper
dig att hitta rätt däckdimension till
just din bil. Sökverktygen kan se lite
olika ut men principen är snarlik. När
du fyller i registreringsnumret eller
bilmodellen i sökverktyget tar det reda
på vilken originaldimension som är
den rätta för bilen. Informationen om
däckdimension finns även på bilens
registreringsbevis.
Källa: radron.se
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Testerna gjordes med nya däck. När
däcken slits försämras egenskaperna,
särskilt på vått underlag. När Råd &
Rön testade däck som de hade slitit
var det tydligt att ett däck som har
bra egenskaper från början fortsätter
att vara bättre än ett sämre däck om
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Behöver du en rörmokare?

VVS-Doktorn hjälper dig med allt inom
badrumsrenovering, värmepumpar, avlopp och VVS

Gratis offert
Glöm inte ROT-avdraget!
30% avdrag på arbetskostnaden.

Välkommen att kontakta oss när du behöver
hjälp med bl.a. din värmepump.
• Kostnadsfri offert
• Installation
• Bortforsling
• Service
• Felsökning
Vi har även JOUR-tjänst.
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Staket och stängsel
Det finns många alternativ för staket, stängsel och inhängnader.
Stängsel till får, nöt, häst, fjäderfä och
sällskapsdjur, samt staket för ditt lantbruk med tillhörande maskiner som
stolpdrivare och stängselaggregat till
elstängsel. Staket finns i flera varianter
från stål till trä med tryckimpregnerade
stolpar och ett stort sortiment av elstängsel.
Till ditt elstängsel finns flera olika elstängseltrådar eller -band med ringisolatorer, spikisolatorer, vanliga isolatorer, skarvlås, strömtestare, omkopplare
och handtag av olika styrka. Glöm
inte titta på stängseltrådarna av olika
tjocklekar och brottstyrkor.
En populär produkt är en anpassningsbar hundgård med separata sektioner
så du kan bygga en som passar just din
hund.
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Vi vet vilka däck du behöver!
Vi erbjuder följande däckservice:
• Däckskifte

• 4-hjulsmätning

• Däckhotell

• TPMS

• Däckbalansering

• Byte av fälgar

• Lufttryck

• MC-, lastbils- samt traktordäcksförsäljning

Visste du att ni kan boka däckskifte online?
Enkelt och smidigt – gå in på www.dackteam.se/tidaholm
Skaftgatan 2, 522 30 Tidaholm

Tel. 0502-134 08, 076-134 08 18 (Jourtelefon)

Tarketts nya
våtrumskollektion
har kommit!

Många av våra
kunder använder

ROTAVDRAGET
Gör det
du också!

Öppettider: mån-fre 08.00-17.00, lunch 12.00-13.00

Industrigatan 2, Tidaholm  
Tel. 0502-123 85   Mobil: 0707-87 31 14
Öppettider: måndag, torsdag kl. 15.00-18.00
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Ett samhälle skall
byggas med solidaritet
och omtanke.
Då fungerar det bäst
– för alla!

Vänsterpartiet

