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TEMANUMMER REPORTAGE FOTOTÄVLINGEN TIDAHOLMS-QUIZET

Pigmenterad olja 259:-

Skogsholmsvägen 3, Tidaholm
0502-121 11 • Vardag: 9-18 • Lör: 10-13

Nr 2 2020. Årgång 27

TIDAHOLMS-QUIZET     BRANSCHREGISTER     FAVORITRECEPT     TEMA: BIL & MOTOR

HJO-special

Vi har öppet hela 
SOMMAREN!

25%
rabatt på all utomhusfärg 

i 10-litersburkar
 från Caparol

Gäller t.o.m 1/9
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Är du intresserad av att annonsera eller få mer information? Ring 0502-106 00.

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

Upp- och nedvända världen
Corona eller covid-19 har verkligen 
ändrat vårt sätt att leva och vårt  
förhållningssätt mot andra människor. 
Nu håller vi säkerhetsavstånd och vi 
får inte träffa våra äldre släktingar.  
Olika länder runt om i världen 
har börjat att öppna upp igen efter  
total nedstängning och känslan 
är att det går långsamt åt rätt håll.  
Snart är det sommar och semestrar  
och det troligaste är att vi får  
tillbringa den i Sverige. Semester 
hemma = hemester! Detta nummer 
delas ut i både Tidaholm och Hjo 
och även om många evenemang/ 
arrangemang är inställda finns det 
mycket annat att upptäcka i vårt  
närområde!

Sommarnummer
I detta nummer har vi bland annat  
tema: bil & motor, reportage om 
Gotthards Skogs- & Marktjänster,  
rabattkuponger från Rossies  
Gatukök, sommarmode från  
Ekbergs Kläder, stenugnsbakat bröd 
från Turbinen, kaffedrinkar på  
Jives med mera. Vi har också korat 
en vinnare i vår fototävling, se sidan 
32! Tävlingen fortsätter med tema 
sommarbilder från Tidaholm som 
vi presenterar i nästa nummer. Prova 
även era Tidaholmskunskaper i vårt 
Tidaholms-Quiz, där ni kan mäta er 
mot Marianne och Theres från Mö-
belköp.

Trevlig läsning!
Fredrik Nossler

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

Tidaholms-Quizet
Testa dina Tidaholmskunskaper! 
Du får gissa en gång per kategori, 
hur många poäng får du? I detta 
nummer tävlar Marianne och  
Theres från Möbelköp.

Fototävling
Årets första tävling är avklarad 
och en vinnare är korad! Till detta  
nummer sökte vi vårbilder i  
Tidaholm. På sidorna 32-33 kan  
du se vinnarbilden samt några  
utvalda favoriter.

Krönikan
Sara Molin-Renström, bolagsjurist 
och administrativ chef på Tidaholms 
Sparbank, är detta numrets krönikör. 
Hon skriver om trassliga termer och 
krångliga brev, är det kanske så att  
jurister är magiker? 

Profilen
Vi har ställt 21 snabba frågor till  
Johan Ehn på Ehn’s Kök. Kan han 
gå ned i spagat tro?

Favoritrecept
Behöver du matlagningsinspiration? 
Här får du recept på bland annat 
en köttfärsfylld paprika med goda  
tillbehör.

Tema: bil & motor
Vilka bilar säljer bäst och hur har  
coronakrisen påverkat försäljningen? 
Tog du körkort för mer än 20 år sedan 
fick du inte lära dig de nu gällande  
rondellreglerna men vi informerar  
om dem.
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Datum: 6 juni, 27 juni, 4 juli, 8 augusti samt 15 augusti

Sommaren smakar bäst i kvällssolen på vår terrass! Under fem kvällar i sommar  
har du möjlighet att njuta av välsmakande mat och dryck i vacker miljö på vår  
uteservering. Vi erbjuder förrätt (139 kronor), varmrätt (289 kronor) och dessert  
(99 kronor). Du väljer om du vill äta trerätters eller tvårätters! Barnmeny finns.

Meny hittar du på vår hemsida: www.vincontoret.se/tidaholm

Vi har också satt ihop ett fint dryckespaket som lyfter smakerna i de olika rätterna.
Pris 319 kronor för tre drycker eller 239 kronor för två drycker.

Vill du prova vin eller whisky före eller efter maten? Testa gärna vårt koncept 
”prova på egen hand”. Ett provningspaket där du genomför en vin- eller whisky-
provning tillsammans med din bordskamrat. Pris 149 kronor per person för vin  
eller 179 kronor per person för whisky. Ett bra sätt att reta aptiten eller runda  
av en god måltid!

Din säkerhet är viktig! Vi håller goda avstånd på såväl uteservering som i matsal.
Maten serveras på tallrik och beställning av dryck sker vid bordet, för att undvika kö.

Vid bokning anger du vilka rätter du önskar äta (det finns flera att välja mellan).  
Vi öppnar restaurangen klockan 18.00. Varmt välkommen att boka bord via vår  
hemsida eller på telefon 0502-25 00 00!

VinContoret Tidaholm       Vulcanön 522 34 Tidaholm      0502-25 00 00       www.vincontoret.se/tidaholm

Sommarkvällar på VinContoret

Hotellets 
eventkalender
17/6  Räkafton 

24/6  Räkafton 

25/6  Räkafton 

1/7  Räkafton 

3/7  Räkafton

I samband med räkafton 
öppnar restaurangen 18.00.

Begränsat antal platser. 
Endast förbokning! 

Tel. 0502-123 90 alt. via mail  
info@stadshotellettidaholm.com

Dagens lunch 100:-
Tisdag-fredag 11.30–14.00
Dagens lunch: 100:-
Veckans vegetariska: 100:-
Veckans fisk: 110:- 

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

www.stadshotellettidaholm.com

Boka gärna bord 0502-123 90
Hjärtligt välkomna!
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Vi vill gärna vara din lokala leverantör av  
kontorsvaror. I vår webshop finns fler än 15000 
artiklar! Små som stora företag eller föreningar  
– vi hjälper dig att få en enklare vardag!

www.tidaholmkontor.se

HANDLA LOKALT FAST PÅ NÄTET!

Vill du bli kund, hör av dig: 
Tel. 0502-100 12
tidaholmsbokhandel@telia.com

Gäller t.o.m. 6/6 eller så långt lagret räcker

Erbjudande  Erbjudande  
PERENNERPERENNER

HANDELSTRÄDGÅRD I TIDAHOLM
Perenner, bärbuskar, klätterväxter, träd,  

egenodlade sommarblommor, tillbehör trädgård

Löjtnantshjärta 39:-
Pion 89:-

 Lidéns Blomsterhandel AB 
Kämpegatan, 522 31 Tidaholm  

Tel. 0502-100 95

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

Aggregat • Band  
Rep • Tråd • Nät
Uppsättning av staket

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

www.sundellsstangsel.se

Leg. veterinär Anna-Lena Skölds 

Hästpraktik, seminstation, 
smådjursmottagning 
Drop in mån & tor kl. 17-19 på Industrigatan 10. 
Kastrering av hingstar, hanhundar, han- & hon-katter. 
Billigt närproducerat torrfoder för hund & katt. 

Tel. 0502-330 66 (säkrast kl. 8-9) 
Mobil: 0706-92 95 67



Läs uppdaterad information om nya 
coronaviruset på krisinformation.se

Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen 
av det nya coronaviruset. Stanna hemma om du är sjuk. 
Även om du bara är lite sjuk. Vänta minst två dygn efter 
att du blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan igen. 

Tillsammans kan 
vi bromsa smittan.

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Läs uppdaterad information om nya 
coronaviruset på krisinformation.se

Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen 
av det nya coronaviruset. Stanna hemma om du är sjuk. 
Även om du bara är lite sjuk. Vänta minst två dygn efter 
att du blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan igen. 

Tillsammans kan 
vi bromsa smittan.

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Läs uppdaterad information om nya 
coronaviruset på krisinformation.se

Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen 
av det nya coronaviruset. Stanna hemma om du är sjuk. 
Även om du bara är lite sjuk. Vänta minst två dygn efter 
att du blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan igen. 

Tillsammans kan 
vi bromsa smittan.

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER
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27/5 Torgdag på Gamla torget.

30/5 Champagneprovning 
och skaldjurstallrik på 
VinContoret.

3/6 Introduktionsutbildning 
på Ta Körkort.

4/6 Bokklubb för 10-13 år på 
Tidaholms Stadsbibliotek.

4/6 Torgdag på Gamla torget.

5/6 Demodag Robomov vid 
Coop (f.d. Netto) i Hjo.

5/6 After work/take-away  
på Jives.

6/6 Nationaldagsfirande  
via livestream.

6/6 Sommarkväll på  
VinContoret.

12/6 After work på Turbinen.

13/6 Torgkonsert på Gamla 
torget med Vulcans  
Musikkår.

17/6 Räkafton på  
Stadshotellet.

7/8 Lions Kräftans dag.

8/8 Kräftivalloppet.

8/8 Kräftival.

9/9 Hökensås runt.

Skanna koden för  
att komma till vår  

Facebooksida

Gilla oss så kan  Gilla oss så kan  
du vinna en du vinna en   

PICKNICKKORG!PICKNICKKORG!

1358
I skrivande stund har vi 1358 gillare 
på vår Facebooksida. Det tycker vi är  
jättekul! Men vi vill så klart att fler ska 
få ta del av t.ex. alla bra erbjudanden 
som vi delar från tidningens annonser.

1375
När vi når 1375 gillare lottar vi ut en 
picknickkorg med plastglas, bestick, 
plasttallrikar m.m.

www.tidaholm.se
Med reservation för eventuella ändringar  
bland annat på grund av coronaviruset.

Vi förbehåller oss rätten att välja ut  
de arrangemang vi anser ha störst  

allmänintresse. / Tida Reklam
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Stallängsvägen 13, Tidaholm

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

Betala med 
kort eller: 

Vid stora 
beställningar 
kan utkörning 

ordnas

PIZZA •• KEBAB •• SALLAD

05005022 --114646  4646

DAGENS LUNCH 90:-

Sommarerbjudande:Sommarerbjudande:

Stans 
STÖRSTA
familjepizza!

Inkl. stor dricka och sallad

Måndag-fredag kl. 11.00-14.30 • Pizza, kebab, sallad (inkl. sallad, dricka och kaffe)
Vi har laktosfri kebabsås samt nöt- och kycklingkebab!

COVID-19: vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du besöker oss. 
Vi tvättar händerna ofta, har satt ut extra handsprit samt markerat  

köavstånd. I kassan har plexiglas satts upp för extra säkerhet.  
Tack för att vi tillsammans minskar smittspridningen.

MJUKGLASS
Trevlig sommar önskar Eddie med personal!

Under sommaren bjuder vi alla våra kunder på
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Medverkan är gratis!      Mejla en bild och bildtext till oss senast 
20/8 för att komma med i nästa nummer familjesidan@tidareklam.com

Me Tech Consulting AB  12/3
ESKILSMAT AB   19/3
Videogubben  7/4
SpaceDump Gräv & Röj AB  8/4
Ottravad Allservice  24/4
Pe-form   27/4
Lazy B Training   27/4
Själfullt   28/4
Bilparken i Tidaholm AB   29/4

Olof 
Emma Graaf och Kennet Ekblom, 
Tidaholm, fick den 9 september en 
pojke, Olof. Vikt 3790 g, längd 50 cm. 
Bästa storebröder Sixten och Tore är 
med på bilden. 

Mille 
Eleonor Setterberg och Sonny Glamér, 
Velinga Mon, fick den 3 oktober en 
pojke, Mille. Vikt 3970 g, längd 53 cm. 
Hemma väntade stolta storebröderna 
Elwin och Sigge.

Axel 
Anna Löwing och Kalle Jansson Riis, 
Ekedalen, fick den 26 februari en pojke, 
Axel. Vikt 3420 g, längd 50 cm. 

Ivar
Sara Göthberg & Andreas Andersson, 
Tidaholm, fick den 26 februari en pojke, 
Ivar. Vikt 3825 g, längd 52 cm. 

Elsa
Maria Olausson och Martin Persson, 
Tidaholm, fick den 5 februari en flicka, 
Elsa. Vikt 4040 g, längd 51 cm. Elsas 
syskon heter Alva, Edwin och Elliot. 

Karl 
Frida Karlsson och Patrik Ekblom, 
Fröjered, fick den 5 februari en pojke, 
Karl. Vikt 4260 g, längd 53 cm. 

Bella
Amanda Staadig och Jonas Gustafsson,
Tidaholm, fick den 22 januari en flicka, 
Bella. Vikt 3865 g, längd 51 cm. 
Storasyster Alva är med på bilden! 

Filip
Ellen Claesson och Jesper Lind,  
Tidaholm, fick den 10 januari en pojke, 
Filip. Vikt 3050 g, längd 48 cm.

Ella 
Sanna Johansson och Simon Johansson, 
Tidaholm, fick den 20 januari en flicka, 
Ella. Vikt 3250 g, längd 50 cm.



• Målning inomhus och utomhus  
• Tvät tning av plat tor, t rall,  t ak och väggar 
• Skrapning och föns terrenovering 
• Tapet ser ing

Dags att boka utomhusmålning

Gratis offert 
– välkommen at t höra av er!

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



Delbetala räntefrittMån-fre  09.30-18.00   
Lunch  13.00-14.00

Tel. 0502-102 36
www.fransensoptik.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Det är de små detaljerna som gör skillnad.
Matcha med snygga smycken och en fin klocka.

Finns i flera färger

Varmt välkomna till din lokala 
optiker sedan 1940-talet!



Dags för synundersökning?!
Vi bokar nu en synundersökning i timman  
för att undvika för många i butiken samtidigt.
Alla instrument spritas ALLTID mellan varje  
kund. Tillhör du en riskgrupp erbjuder  
vi en tid då butiken är stängd.

Inför sommaren: komplettera med 

ENDAGSLINSER
Vi har linser på lager!

Kampanj: Andra parets glas utan kostnad!
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Vi gör en kvalitetsutskrift på dekalmaterial och monterar på kanalplast.  
Den kommer hålla i många år och klarar ett oturligt regnväder.  

Skyltens storlek är 50x70 cm och levereras med pinne.

           STUDENTSKYLT 395:-

www.tidareklam.com
eller ring 0502-106 00 Öppet: mån-fre 07.30-16.00

Vi har 14 mallar, du hittar alla på tidareklam.com/studentskylt. Vi kan även hjälpa till med 
en specialdesign anpassad efter dina önskemål. Beställ via vår hemsida eller kom in till oss så 

scannar vi ditt fotografi kostnadsfritt. Ni hittar oss på Ulvestorpsgatan 1. 

1 7 8 9 142

Rossies

Lambevads
Gårdshälsa

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

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

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

Hund- och kattfoder från Orijen
– vi kan även ta hem Eukanuba,  

Acuna, Core samt Iams på beställning.

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

Vi tar swish- och kontantbetalning

Dimbo Nedre Lambevad 1
www.lambevads-gardshalsa.se 

Handla för 500 kr och få:

50 kr rabatt  
Gäller alla produkter i butiken – även foder.

Gäller t.o.m. 14/9 2020 med kupong.



           STUDENTSKYLT 395:-

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

GATUKÖKRossies

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Köttbulle-
meny

Köttbulle-
meny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Hamburgare 
valfri meny

Hamburgare 
valfri meny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Valfri 
korvmeny

Valfri 
korvmeny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Gäller t.o.m. 28/6 2020  
med kupong

Valfri 
barnmeny

Valfri 
barnmeny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

I alla menyer ingår
Coca Cola, Fanta eller Sprite
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Marianne Fransson
Teknik 2
Historia 2
Geografi 0
Lokalt 2
Näringsliv 4
____________________
Summa 10

Theres Ingemarsson
Teknik 3
Historia 0
Geografi 0
Lokalt 4
Näringsliv 0
____________________
Summa 7

FACIT Teknik: personbilen, Historia: 2010, Geografi: Indonesien, Lokalt: Tidaholms G&IF, Näringsliv: KS Industriservice
T
I
D
A
H
O
L
M
S
-
Q
U
I
Z
E
T

5 4 3 2 1
Teknik 
En teknisk  
uppfinning

Ursprunget går 
att spåra ända 
till 1770-talet. 
Men utvecklad 
och allmänt känd 
först i början av 
1900-talet.

Det ursprungliga 
längre namnet  
kommer från  
grekiskan och  
betyder självgående.

"Sverige första" 
tillverkades i  
Tidaholm. Än idag 
är den en del av 
vår lokala kultur.

Henry Fords 
tillverkningssätt  
det löpande bandet 
gjorde den till var 
mans egendom.

Volvo,  
Volkswagen och 
Mercedes Benz är 
några tillverkare av 
produkten.

Historia 
Ett årtal

Arthur C. Clarkes 
roman från 1982 
har årtalet i sin 
titel.

Skådespelaren  
Per Oscarsson  
omkommer i en 
villabrand. 

Den svenska all-
männa värnplikten 
avskaffas. Vinter-
OS i Vancouver.

Tidaholm firar  
100 år som stad.
Kronprinsessan 
Victoria gifter sig. 

I riksdagsvalet 
återväljs  
Alliansregeringen 
och SD kommer in 
i riksdagen.

Geografi 
Ett asiatiskt land

Tidaholm har 
en "vulkanö", 
detta land har flera 
sådana öar.

Har världens 
största muslimska 
befolkning.

Har varit en  
nederländsk koloni 
samt ockuperat 
av Japan i andra 
världskriget.

Hårt drabbat av 
naturkatastrofer, 
ett exempel är  
tsunamikatastrofen 
2004.

Huvudstaden heter 
Jakarta. Bali,  
Sumatra och 
Borneo är några av 
landets största öar.

Lokalt 
En förening

Hette från början 
Tidaholms  
Amatörklubb.

Förkortningen kan 
också stå för ett 
engelskt uttryck 
man säger när 
helgen står för 
dörren.

Bildad 1902. 
Ordförandeposten 
är vakant just nu,  
Arne Lundgren är 
kontaktperson så 
länge.

Har haft flera olika 
idrotter i verksam-
heten men idag är 
det bara fotboll 
som gäller.

En känslig fråga i 
Tidaholm: håller 
du på IFK  
Tidaholm eller 
denna klubb?

Näringsliv 
Ett lokalt företag

Ett industriföretag 
bildat 2003. Om-
satte 24 miljoner 
kronor 2018. Har 
20-talet anställda. 

Årets företagare 
i Tidaholm 2015. 
Har även utsetts 
till Gasellföretag 
av Dagens Industri 
under flera år.

Erbjuder tjänster 
inom bland annat 
industrimontage, 
automations- 
lösningar och 
underhåll. 

Har bildat en 
koncern genom  
att förvärva  
företagen Däldens  
Mekaniska och 
Vontech.

Startades av Jonny 
Karlsson och  
Michael Stahre,  
vilkas efternamn 
ger dig det  
förkortade svaret.
Nyligen sålt.

TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET
Idag tävlar mor och dotter, Marianne och Theres som driver Möbelköp.  
De får endast svara en gång per kategori. Hur många poäng lyckas du få? 
Facit hittar du längst ned. 



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

CATERING
Vi hjälper till med catering till  
fester, bröllop, student, företags- 
event, skolavslutningar m.m.  
Se vår hemsida för menyförslag.

FRUKOSTBUFFÉ 89:-
alla fredagar 08.00-10.00

AFTER WORK / TAKE AWAY
alla fredagar 17.00-22.00

LÖRDAGAR EXTRAÖPPET
– för take away även på kvällen 16.00-20.00

Välkommen  
till vår nya 
uteservering!

KAFFEDRINKAR
Nyhet från Löfbergs finns nu 
hos oss! Olika sorters cold 
brew (kallbryggt kaffe med 
mjölk) med karamell, vanilj 
eller choklad. Finns även med 
grädde, havregrädde och  
sojamjölk. Kom förbi och testa! 

BESTÄLL  
MIDSOMMAR-

BUFFÉ
inkl. dessert 

199:-

ÖPPETTIDER
Måndag-torsdag  08.00-15.00
Fredag  08.00-22.00
Lördag  08.00-14.00, 16.00-20.00

Öppet hela sommaren!
DAGENS LUNCH 95:-
mån-fre 11.30-14.00

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

Fri utkörning!

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

TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET
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Familjen Indebetou

Munkebo gård
Jord Skog Bär

Familjen Indebetou

Munkebo gård
Jord Skog Bär

Välkommen till Munkebo gård, Korsberga, Hjo

Info 0503-403 76  •  Beställning 0733-14 28 89
munkebogard.se  •  facebook.com/munkebogard

Sommarens jordgubbar
– färdigplockat och självplock

Hjo + Tidaholm = sant
För åttonde året i rad delas vårt majnummer ut till alla hushåll och  
företag i både Hjo och Tidaholms kommuner. 

Försäljning & 
utkörning av;

Gårdsgrus, 
matjord, singel

& makadam.

T
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O

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



Vi har:  

ROBOMOW – marknadens kraftfullaste robot

BELROBOTICS – för upp till 25 000 m² för industri, fotboll och golf

Vi hittar och lagar kabelbrott för ALLA FABRIKAT/MÄRKEN!

Demodagar:
Lördag 30/5 Hjo utanför Coop f.d. Netto  10.00-15.00
Fredag 5/6 Hjo utanför Coop f.d. Netto   13.00-17.00
Lördag 13/6 Hjo utanför Coop f.d. Netto  10.00-15.00

Vi utför installation och service i hela Skaraborg och fokuserar på den östra delen.

• Rådgivning 

• Försäljning  

• Installation  

• Service  

• Vinterförvaring

0708-33 44 22   •    info@robocare.se  •   www.robocare.se

BOKA GRATIS 
tomtbesiktning i 

Tidaholm–Hjo– 
Tibro–Karlsborg

Ring och boka ett 
kostnadsfritt besök
på din tomt!
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Västra Drottningvägen 15, Tidaholm

073-053 62 14

UTKÖRNING &  
TAKEAWAY 80:-

Ring innan 11.00 varje vardag och beställ hemkörning  
så kommer vi och lämnar maten vid dörren.

Vill ni hämta mat under våra öppettider ringer ni och 
beställer och vi lämnar maten på parkeringen.

DAGENS  
LUNCH 90:-
Mån-fre 11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé, hembakat  
bröd, kaffe och kaka.

Vi har
CATERING

till skolavslutningen, studenten 
eller födelsedagen! 

Kontakta oss!

ONLINE
together



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

Välkomna att fika och äta mat i vår stora och ståtliga
tegelbyggnad från 1930-talet eller på våra uteserveringar 
vackert belägna vid vattnet på fina Turbinhusön.
Vår- och sommartid håller vårt Glasskafé Kaffestugan öppet.
Se hemsidan för vår meny. Vi har fullständiga rättigheter.

Välkomna till vårt Stenugnsbageri och  
Kafé Turbinen på Turbinhusön i Tidaholm!
 
Vi har öppet ALLA dagar i veckan
Måndag-torsdag  11.00-19.00
Fredag   11.00-22.00
Lördag   09.00-17.00
Söndag   11.00-17.00

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

Kaffestugan
Vi erbjuder 30 olika smaker av  
svensk kulglass, mjukglass, glass- 
menyer med kakor från eget  
bageri och hembakade våfflor!

Måndag-fredag 11.30-14.00
Salladslunch 89 kr
Mixa din egen sallad, ät här eller 
take away. Inkl. bröd, smör, dressing, 
måltidsdryck, kaffe och te.

KulglassKulglass

Svensk gräddglassSvensk gräddglass

MjukglassMjukglass

VaniljVanilj

SaltLakritsSaltLakrits

JordgubbJordgubb

PäronPäron

KolaHavssaltKolaHavssalt

HasselnötHasselnöt

BrownieBrownie

Punsch RussinPunsch Russin

FizzyDizzyFizzyDizzy

UnicornUnicorn

HallonSaltlakritsHallonSaltlakrits

PolkaPolka

ToppingTopping  7 kr

StrösselStrössel    7 kr

Strut eller bägare

1 kula 25 kr
2 kulor 35 kr

 3 kulor  45 kr Strut eller bägare  30 kr

Choklad
Karamell
Polka
Hallon/Saltlakrits
Daim
Tutti fruttipärlor
Nötkross
Saltlakrits flakes
Smarties
Minimarshmallows
Jordgubbspärlor
Salta kolapärlor

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

Caramel LatteCaramel Latte BlåbärBlåbär KokosYuzuKokosYuzu ChokladChokladPecannötkolaPecannötkola

KnäckKnäck

TrippelChokladTrippelChoklad

Ljus ChokladLjus Choklad
LaktosfriLaktosfri

MelonMelon 
LaktosfriLaktosfri

SmultronJordgubbSmultronJordgubb 
LaktosfriLaktosfri

LemoncurdLemoncurd
Vår finasteVår finaste

WalnutWalnut
Vår finasteVår finaste

PistaciaPistacia
Vår finasteVår finaste

Ice DreamIce Dream 
SaltKaramellSaltKaramell

Ice DreamIce Dream 
NötChokladNötChoklad

MangosorbetMangosorbet HallonsorbetHallonsorbet KaktusCitrusKaktusCitrus 
sorbetsorbet

PassionssorbetPassionssorbet

Klassikern
Vår klassiska våffla med hemkokt sylt och 
vaniljglass eller mjukglass

Nutellavåfflan
Vår smarriga nutellavåffla med chokladglass, 
banan, nutella och chokladsås

Godisvåfflan
Våffla med vaniljglass, chokladsås och godis

Matvåfflor  85 kr

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

Medelhavsvåffla 
Våffla med lufttorkad skinka, fetaost- 
kräm, tomat, oliver, rödlök och ruccola

Våffla med chèvre 
Våffla med getost, ruccola, valnötter 
och Tidaholmshonung

Turbinens  
kladdkaka  
bakad i strut 
49 kr 
toppad med mjukglass 
och valfritt strössel

Hembakade Hembakade våfflorvåfflor    69 kr

Ice Dream och SorbetIce Dream och Sorbet

Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet! Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet! Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

2000x500mm_Skylt_Turbinen.indd   12000x500mm_Skylt_Turbinen.indd   1 2020-04-03   14:09:352020-04-03   14:09:35

TILLHÖR DU 
RISKGRUPPEN  
går det fint att 

ringa och beställa 
så möts vi på 

trappan! 

Lördagar 09.00-11.30     
Frukostbuffé 89 kr
Vi serverar en härlig frukost!  
Inkl. kaffe, te och juice.

Fredagar 
After work
Njut av en skön sommarkväll 
på vår uteservering. Vi serverar 
mat, dryck samt take away.



Självscanning – ett smartare sätt att handla.
För dig med ICA-kort. Anmäl dig i förbutiken.
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Kvantum Tidaholm v39

Börja självscanna så har du alltid koll på kostnaden. Se totalbeloppet 
på scannern genom hela handlingen. Vi hjälper dig att komma igång.

att handla
Ett smartare sätt

2
Så funkar det
Håll varans streckkod cirka en decimeter från scannern 
och tryck på den stora, gula knappen. Ett blipp hörs och 
varans namn och pris syns på skärmen. Nu kan du lägga 
varan i kassen. Scanna alltid varje vara för sig.

3
Viktvaror
Viktvaror med kilopris väger du själv. Lägg dem på vågen 
och tryck på varans symbol. Scanna etiketten som skrivs 
ut och fäst den sedan på påsen.

4
Varor utan streckkod
Varor som saknar streckkod, t ex bröd eller frukt & grönt, 
har en streckkod för självscanning på hyllkanten eller 
på en skylt vid sidan om.

1
Sätt igång
Dra ditt ICA Kort i kortläsaren. En lampa tänds för att 
märka ut din scanner och ditt namn syns på displayen. 
Börja sedan med att scanna in så många kassar 
du behöver. Streckkoden finns på kassarna eller 
på skylten bredvid dem.

Så här enkelt är det:
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på skylten bredvid dem.

Så här enkelt är det:

Självscanning – ett smartare sätt att handla.
För dig med ICA-kort. Anmäl dig i förbutiken.

10

20

Tel 072-708 44 55 • Tidaholm

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

Allt inom VVS • Även försäljning av material

För mer info: 0502-60 61 73, 0502-60 62 60  •  www.tidaholm.se/kompetenscentrum

Nu är det dags att söka

Studera 
som vuxen

För mer info om innehåll, behörighet, anmälan och studiestöd kontakta oss.

Ansök senast 5 juni 
Därefter antagning  
i mån av plats.

Ansökan görs via den 
digitala e-tjänsten  
på vår hemsida.

• Grundläggande vuxenutbildning  

• Gymnasiala enstaka kurser

• Lärlingsutbildning

• Utbildning i svenska för invandrare – SFI

• Särskild utbildning för vuxna – Särvux

• Studie- och yrkesvägledning

• Studieekonomisk rådgivning

TIDAHOLMS

KOMPETENSCENTRUM
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Den första digitala tryckpressen  
införskaffades 2003 och den nya  
maskinen är den femte i ordningen. 
Precis som den tidigare maskinen är 
den av märket Ricoh. 
– Det är vår största investering 
hittills och vi tror att våra kunder 
kommer att uppskatta denna maskin. 
Självklart kan vår nya maskin allt 
som den gamla kunde, bland annat 
efterbehandla trycksakerna direkt i  
maskinen så att färdiga häften kommer  
ut, berättar VD:n Fredrik Nossler.
Prestandan ökar givetvis med en 
nyare modell, nu går det bland 
annat att trycka på tjockare papper, 
snabbare och på större ark än tidigare.

Cleartoner – "lättlack"
Tryckpressen använder sig av den  
traditionella fyrfärgsmetoden (som 
även kallas CMYK) men därutöver 
har den också ett femte tryckverk. 
Det kommer att användas till 
specialfärger såsom vitt, neon och 
framförallt cleartoner. Sistnämnda är 
en genomskinlig tryckfärg som kan 
beskrivas som en lightversion av lack. 
Den ger en exklusivare känsla och 
kan både läggas över hela tryckarket 
eller partiellt på utvalda delar.
– Vi använde cleartoner när vi tryckte 
värdecheckarna som kommunen nyss 

tog fram till sina anställda tillsammans 
med Tidaholms Sparbank, berättar 
Fredrik Nossler.
Han poängterar dock att det mesta 
är sig likt. Precis som tidigare kan 
de erbjuda allt i trycksaksväg såsom 
visitkort, anteckningsblock, kuvert, 
böcker och broschyrer med mera.

Klarat coronakrisen bra
Tida Reklam har hittills klarat den 
pågående coronakrisen bra. Flera 
stora ordrar har gjort att de anställda 
haft att göra. 
– Ett stort pågående jobb är att vi 
monterar ny dekor på Tidaholms 
Energis bilar. Det rör sig om cirka 
20 fordon och är ett kvitto på att 
vi är duktiga på det vi gör, avslutar  
Fredrik Nossler.

Exempel på 
trycksaker: 
Visitkort
Kuvert
Fakturapapper
Brevpapper
Anteckningsblock
Foldrar
Broschyrer
Tidningar
Böcker
Biljetter
Reklamblad (ADR/DR)
Lunchkuponger
Affischer
Inbjudningskort
Tackkort
Etiketter
Konferensblock
Tidkort
Presentkort
Mappar m.m.

VÄRDECHECK 300:-
Att handla för i någon av Tidaholms butiker, caféer  
och restauranger. Observera att det är valfritt för 
företagen att ta emot denna, så fråga först. 

Tack för att du gör ett fantastiskt jobb! 

• Hela kupongen används vid ett köptillfälle. 

• Det ges inte tillbaka någon växel. 

• Kupongen är personlig. 

• Giltigt t.o.m. 31 maj 2020.

Tidaholms kommun i samarbete  
med Tidaholms Sparbank

Uppgifter att fylla i vid betalningstillfället Nr  1122

Namnunderskrift: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Legitimation: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Mottagarens underskrift: ................................................................................................................................................................................................................
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Ny tryckpress
Största investeringen hittills
Trycksaker har funnits med ända sedan Tida Reklams start 1993.  
I början av året investerades i en ny digital tryckpress, Ricoh 7110X.

22

Digitaltryck innebär att originalet är digitalt – inte fysiskt i form av 
till exempel en tryckplåt eller kliché. Därmed är startkostnaden låg.
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Besöksadress: Ulvestorpsgatan 1, Tidaholm
Tel. 0502-106 00  •  info@tidareklam.com
www.tidareklam.com

• Grafisk formgivning
• Idé & kommunikation
• Trycksaker
• Skyltar

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

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

Välkommen till en 
grafisk totalleverantör ! 

BILDEKOR
Bilen är en underskattad och  
billig reklamplats som syns väldigt 
mycket. En effektivare reklamplats 
är svår att hitta. 

SKYLTAR
Skyltar kan vara stora som små. 
Plåt, plast, kapaskiva och papp är 
exempel på material. Fasadskyltar, 
ljuslådor, parkeringsskyltar och 
namnskyltar med mera tillhör det 
vi kan erbjuda.

BANDEROLLER
Banderoller är ett enkelt,  
billigt och iögonfallande  
sätt att exponera sitt namn,  
event eller produkt på under  
en begränsad tid.

ROLL-UP
Enkla och smidiga att ta  
med sig, snabba att montera  
och en bra exponering.

FÖNSTERDEKOR
En snygg fönsterdekor  
på ditt fönster är kundens  
första intryck och är  
således väldigt viktigt. 

KLÄDER
Profil-, sport- och arbetskläder 
med eller utan tryck.

BEACHFLAGGOR
En populär reklamprodukt.  
Den fungerar bra både  
inom- och utomhus.
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Sex stycken djur har gömt sig i mixen av bokstäver! Hittar du alla? Ringa in!
Du kan leta både lodrätt       och vågrätt       . Vi drar tre vinnare som vardera  
får ett presentkort på Turbinen Tidaholm, värde 100 kr. 

Namn:____________________________

Adress:___________________________

Postnr, ort:________________________
Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Barnsida” 
och skicka senast 20/8 till: 
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm

Vinnare i förra numret blev:
Vendela Persson, Elsa Sandgren och Nikkolina Gustafsson 

E-post:___________________________

Ålder:_________

BARNSIDA

Ö    N    Q    F    Å    R
H    U    N       D    L     E

R    B     N   Y   U     S
O    K    A   T    T     Ä
P     I     K    X   W   H

M   Å     I    R    C     T

‹ ‹

‹

‹



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

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

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

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

SOLCELLER?

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

www.labbasel.se

Butiken öppen: mån-fre 08.00-12.00
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- även för företag! Bredband 
 
Har du just fått fiber indraget eller letar du efter en ny leverantör?
Leta inte längre, vi är den lilla operatören med den personliga kontakten.
 
                                      Villa Lägenhet*
10/10 Mbit 278:-           228:-
30/30 Mbit 313:-           263:-
100/100 Mbit 368:-           318:-
500/100 Mbit 523:-           473:-
1000/100 Mbit 788:-           738:-

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

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

30 minuter installationshjälp över telefon ingår vid anslutning.
Priserna kommer att justeras under juli månad.
 

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

Se vår hemsida för pris.

SpaceDump IT AB

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

KAMPANJ!

Halva månads-

avgiften under  

de första tre  

månaderna

Gäller ej grundavgiften

Använd  RUT-avdraget!
Halva priset på  arbetskostnaden!

Pris: 295:-/tim efter rutavdraget.

Annika's Klipp & Trim
Diplomerad hundfrisör sedan 2008

Tel. 076-844 95 42  
Smedjegatan 1, Tidaholm

  Vi finns på Facebook

• Klippning

• Trimning

• Bad

• Tovutredningar

• Kloklipp m.m.ASFALTERARNA
Ulricehamn 0321-250 22
Tidaholm 0502-716 35
Mobil 0708-366 544

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

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

Telefon Tidaholm:
0502-716 35
0708-366 544

Vi lägger allt inom asfalt – litet som stort



STORT URVAL

Till våra kunder 
Vi har butiken öppen som vanligt och gott om utrymme att röra 
sig på. Men det är oroliga tider och vi vet att aIla inte har  
möjlighet att ta sig till oss eller alls bör ge sig ut för att handla. 
Vi försöker vara flexibla och är det något ni vill ha eller behöver 

från vår butik, hör av er så ser vi vad vi kan göra. Vi kan hjälpa 
till med att posta paket och bor ni i närheten löser vi det genom 
hemleverans.
 Ni når oss på 0502-101 04, hälsningar Ekbergs

Välkommen till

TIDAHOLM

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

MÅNDAGAR STÄNGT

Se våra
skyltfönster

VI HAR ÄVEN RIKTIGT

XXXXXXL
STORA STORLEKAR

TROUSERS FOR A PERFECT FIT

Byxor och shorts  
från Meyer

Pikéer
från Dahlin
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Det är kring ån Tidan som staden 
Tidaholm vuxit fram. Överallt finns 
små oaser kring det strömmande 
vattnet som både kan fylla dig med 
energi och med det mest rogivande 
lugn, beroende på var du väljer att 
slå dig ner. Strosa runt i staden och 
njut av härlig arkitektur och en mysig 
stadskärna med butiker, restauranger 
och caféer. Turbinhusön är en idyll  
vid ån Tidans strand med en 
välbevarad kulturmiljö. Njut av en 
varm och välsmakande kanelbulle 
i Kaffestugans 1800-talsmiljö eller 
på uteserveringen med sagolik utsikt 
mot Tidans brusande vatten. Besök 
konsthallen i det gamla turbinhuset,  
dröm dig bort vid smedstugorna 
och kulturmagasinet där miljöerna 
och de unika hantverken påminner 
om en svunnen tid. Konsthallen visar  
i sommar utställningen ”Diamonds 
and rust” av Alloh & Avanna. I 
utställningen skapar kontrasterna 
mellan glitter och ruff en helhet. 
Ett experiment, ett möte och en lek 
mellan det fina och det smutsiga och 
vilket som är vilket.

Vulcanön är en samlingsplats för 
kultur och konst. Här blandas historia  
och samtid, nydanande skaparlust  
och berättelser från förr. Tidaholms  

Museum berättar historien om  
Vulcan, som en gång var världens 
största tändsticksfabrik, om bruket 
och  biltillverkningen som utgör 
grunden för vår stads historia. 
Här finns också den välbevarade 
industrismedjan som en gång var en 
del av tändsticksfabriken och som är  
i bruk sedan 1870.

I Tidaholm finns många vackra 
vandringsstråk. Pilgrimsleden mellan  
Hjo och Kungslena tar dig med på  
ett äventyr i naturens egen nöjespark.  
Leden tar dig från den idylliska 
trästaden Hjo vid Vätterns strand, 
över det karga landskapet på 
Hökensås och vidare genom djupa 
skogar och öppna landskap upp till 
den lilla medeltida byn Kungslena 
vid Varvsbergets fot. Utmed den tre 
kilometer långa promenadslingan 
Ödegårdsstigen i Ekedalen ser du 
tydligt de spår kalkbruksindustrin 
lämnat i naturen. Den lummiga 
bokskogen gömmer både ruiner och 
strilande vattenfall och naturens 
skiftningar inbjuder till besök året om.

Hökensås är ett stycke vildmark 
med stora naturvärden, djupa 
skogar och rogivande stillhet. I 
Hökensås naturreservat finns fina 

vandringsleder och motionsspår 
av varierande längd samt en MTB-
led på 19 km. Packa ryggsäcken och 
upplev den trolska naturen i din egen 
takt. I området finns ett femtiotal 
sjöar och tjärnar, varav majoriteten 
är utmärkta fiskesjöar. Det finns 
också gott om bär och svamp samt 
ett rikt djur- och fågelliv. Här hälsar 
du på i djurens rike och kan stöta på 
älg, rådjur, lodjur, räv, hare och en  
mängd olika fågelarter. Hökensås är 
ett mecka för fiskeintresserade och 
är känt som ett av Sveriges bästa 
sportfiskeområden. Här erbjuds det  
populära familjefisket som passar 
såväl nybörjare som fiskeveteran i 
alla åldrar. I Baltak, strax söder om  
Tidaholm, kan du flugfiska efter 
regnbåge och öring i ån Tidans 
strömmande vatten. Du får garanterat  
en fantastisk fiskeupplevelse vid den 
vackra åsträckan som är cirka tre 
kilometer lång.

Tidaholm bjuder på aktiviteter för  
alla åldrar, intressen och sinnes- 
stämningar. Här växlar du snabbt 
från sagolika naturupplevelser till 
stadens rika kulturutbud. Vilket är 
ditt äventyr på hemestern? 

Det är någonting magiskt med Tidaholm. På bara en liten stund växlar du från
torghandeln på Gamla torget med mysiga caféer och unika butiker till de trolska 
skogarna med fantastiska fiskevatten på Hökensås. Vackra Tidan porlar fram 
genom landsbygdens grönska och stadskärnans ståtliga byggnader.

”Hemestra” i Tidaholm
Hökensås
Ett Norrland i miniatyr med sjöar, skog  
och ett rikt djurliv. Ett paradis för fiskaren, 
naturälskaren och familjen. 

Turbinhusön
En sommaroas centralt i Tidaholm vid ån Tidan. 
Upplev levande kultur i fantastisk omgivning. 

Vandringsleder
Många alternativ för vandring och promenad. 
Här kan du vandra i stadsmiljö, i tät skog eller 
längs landsbygdens slingrande vägar.

Naturområden
Natur med fantastisk variation där urskog 
möter bokskog och mjuka åsar blir till bråda 
stup. Rätt för dig som vill vara aktiv, vill uppleva 
utmaning eller bara känna lugnet.

Fiske
Mitt i strömmen, från båt eller på trygga land. 
I Tidaholm finns många möjligheter till ett  
bra fiske. I sjöarna på Hökensås och i ån Tidan 
både i Baltak och inne centrum.

. se/turist

Hitta äventyret 
i Tidaholm
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VI UTFÖR ALLT INOM EL, BÅDE TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG!

0738 18 19 59

VENTILATIONSRENSNING
Vi erbjuder ventilationsrensning av frånluft  

från er köksfläkt, takfläkt och värmeväxlare. 
Allt detta görs till ett rimligt pris  

och med ROT-avdrag.

För pris ring
Tidaholms Sotningsdistrikt

0502-107 00, 0708-85 91 91

Christer
Freddy

Janne

Vi utför:
• Besiktningar  
• Ventilationsrensningar



VI HAR SKYLIFTAR FÖR UTHYRNING!
Upp till 18 meters arbetshöjd
Kontakta oss angående pris och bokning! Vi har även ställningar att hyra!

STARKS SPRUTMÅLERI AB
Vi utför även rödfärgning!

TRÄOLJA
180:- 

2,7 liter  
Ord. pris 260:-

RÖDFÄRG
200:- 

10 liter  
Ord. pris 250:-

Butik  FFÄÄRRGGSTARK i Daretorp
Butiken med lång erfarenhet och låga priser!

Daretorp, Tidaholm  Tel. 0502-201 14, 070-598 75 95             
Öppet vardagar 10.00-18.00
Välkomna även förmiddagar, kvällar och lördagar.  
Som tidigare enligt överenskommelse per telefon.
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Tävlingsvinnare:  
Sören Lejhage
Sören är en mycket värdig  
vinnare denna omgång. Han 
vinner en powerbank. Följer du 
honom på Instagram får du se 
fantastiska bilder!

Foto: Johannes Jakobsson
Påpassligt fångad räv.

Foto: Sara Ahlin
Vitsippan kommer med vår.

Foto: Anna Ståhl
Hellidens slott i ovanligt perspektiv.

Foto: Clara Johansen
Vårsol och människans bästa vän  
– kan det bli bättre?

1

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 sommar i Tidaholms kommun

INFORMATION: Vinnaren koras bland bilder publicerade t.o.m. 20/8 2020 och priset  
är en powerbank. Saknar du Instagram går det också att mejla till  fototavling@tidareklam.com  
eller skicka pappersfoton.  

F T TÄVLING
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Foto: Sören Lejhage
Tidaholms kyrka som vi aldrig sett den förut. Lite så att man 
ser Notre Dame i Paris framför sig.

Foto: Alf Bogren
Har du upplevt körsbärsträden vid von Essens plats?

Foto: Kristian Nilsson
Magiskt ljus vid Acklinga kyrka.

Foto: Helena Nilsson
En fin och ren vårbild.

Foto: Belkisa Merdan
Krokusen – det fina tidiga vårtecknet.
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FemårsjubileumFemårsjubileum
Gotthards Skogs- & Marktjänster firar

Företaget startades 2015 av Gotthard Persson. Att han skulle bli  
egenföretagare var nog nästan självklart för han har det i blodet. 

Hans pappa Orvar Persson startade 
Glas & Tak, Bygg & Bo samt olika  
fastighetsbolag och mamma Barbro 
Lundin har haft flera butiker i  
Tidaholm inom bland annat blommor,  
skor och kläder.

Verksamheten är bred och omfattar 
följande tjänster:

• Precisionsträdfällning inkl.  
bortforsling och återställning

• Minigrävning och röjsågning

• Konsultbasis inom arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet

• Projektering fiber

• Utmärkningsansvarig av  
Trafikverket enl. block 2.2*

• Jourservice

Hur fäller man träd?
Det kan vara träd som blivit för 
stora, kanske står på fel plats, blivit 
stormskadade eller drabbats av 
sjukdom. Ofta står de helt enkelt för 
nära ett hus eller liknande och måste 
fällas. 
– Om träd inte går att fälla från 
marken på vanligt sätt tar man  
ned trädet bit för bit. Detta kan 
utföras med hjälp av skylift eller 
genom att man klättrar upp i trädet. 
Arbetet kallas för sektionsfällning, 
berättar Gotthard.

 Stora som små jobb
– Vi kan åta oss olika avverknings-
uppdrag. Det kan gälla allt från att  
fälla enskilda träd på tomter och 
fastigheter till att stubbfräsa. Vi kan  

också ordna med bortforsling av träd  
och grenar, alternativt kapa till ved, 
säger Gotthard.

Kontroll och säkerhet
Om en kund ringer och vill ha hjälp 
med att ta ned till exempel ett träd 
åker Gotthard ut till kunden. Vid 
kundbesöket kontrolleras trädets 
lutning och status. Är det ruttet? 
Finns det risk att döda grenar faller 
ner? Efter kontrollen avgörs om  
trädet kan fällas i sin naturliga fäll- 
riktning eller om det måste vinschas  
ner, alternativt sektionsfällas. För att 
minimera osäkerheten i trädfällning 
är det viktigt att utföraren är en  
kvalificerad och licensierad träd-
fällare. En säkerhetsbedömning 
avseende avstånd från trädet till 
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intilliggande byggnader måste göras. 
– Med oss kan ni känna er trygga, vi 
har de nödvändiga utbildningarna, 
intygar Gotthard.

Använd RUT-avdrag 50%
Gotthard sköter all ansökan 
gentemot Skatteverket gällande RUT- 
och ROT-avdrag. Arbetskostnaden   
dras av på kundens faktura.
– Om du kan ta del av avdraget 
eller inte beror inte på hur mycket 
skatt du betalt in eller andra 
avdrag du gjort. Här tror de flesta 
fel, det gäller oberoende av vilka 
avdrag du gör eller hur mycket du 
tjänar. Trädfällning, beskärning, 
stubbfräsning och återställning är 
exempel på jobb som är godkända 
för RUT-avdrag, berättar Gotthard.

Nöjda kunder
Nyligen var Gotthards Skogs- och  
Marktjänster i Brandstorp och tog  
ner sju träd framför ett sommarhus 
på en skogstomt. Elisabeth som 
kommer från Jönköping men ofta 
bor i sitt sommarhus var nöjd med 
det utförda arbetet. 
– Nu kommer solen fram lite bättre 
och risken för att ett träd ska blåsa 
ner på mitt hus är borta så det känns 
toppen, säger hon.

Vid sjön Bredsjön bor Jimmy som 
har haft problem med några träd 
som har vuxit sig alldeles för stora. 
Gotthard har varit där och sågat ner 
träden och forslat bort dem. 
– Jag är väldigt glad och nöjd, säger 
Jimmy, skönt att man kan få hjälp av 
någon på nära håll, jag är supernöjd! 
Jimmy känner till Gotthard via sin 
bror Johannes som bor i Tidaholm, 
där ett 30-tal träd avverkades för 
någon månad sedan. 
– Eftersom Johannes var så nöjd 
med det utförda arbetet bad jag 
också om offert, säger Jimmy.

*Utmärkningsansvarig
Under april månad har Gotthard  
under två veckor varit utmärknings-
ansvarig för ett vägarbete uppe vid 
Medelplana kyrka.
– Det var en lokal aktör som ringde 
och behövde hjälp, så jag upprättade 
en trafikanordningsplan och var 
med där ute, berättar han.
Gotthard har nyss ackrediterat sig 
gentemot Trafikverkets nya lagar  
och regler som började gälla vid  
årsskiftet. Där fick han kunskaper om 
kraven för olika trafikanordnings-
planer, fordonsmärkning, hur tunga  
skydd fungerar och används samt 
rätt att upprätta, tyda och vara 
ansvarig för själva trafikanordnings-
planen (vägarbete). 
– Under tiden trafikanordnings- 
planen är aktiv kan det bli svettigt. 
Något av det värsta som kan hända 
är att en eller flera flerfärgssignaler 
(rödljus) slutar fungera el ler 
kommunicera med varandra men 
det har inte hänt än,  konstaterar en 
nöjd Gotthard.

Ljus framtid
Det har varit fem framgångsrika år  
och Gotthard ser positivt på fram- 
tiden, behovet av skogs-, mark- och 
vägtjänster kommer alltid att finnas.
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Vi har de förarbevis, utbildningar, ansvarsförsäkringar  
samt körkort som behövs för våra jobb.
Certifierad enligt PEFC standarden inom EC skog.

ALLTID ÖPPET

Kostnadsfri offert
– ring 070-277 01 09
gotthardpersson@outlook.com

Adress: Gälleberg Ekebo, 
522 91 Tidaholm
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Ska du sova på slottet i sommar?
Kom till oss! Vi erbjuder prisvärt boende 
till grupper och enskilda. Kontakta oss eller boka 
genom www.booking.com eller www.hotels.com.

Du hittar all information  om boende, konferenser  
och våra utbildningar på vår hemsida.

helliden@helliden.se
Tel. 0502-178 00
www.helliden.seGilla oss på Facebook!

Många av våra 
kunder använder

ROT- 
AVDRAGET

Gör det  
du också!

Försäljning och Försäljning och inläggning av:inläggning av:

• altanmattor

• vinyl/plastmattor

• heltäckningsmattor

• badrumsgolv

• väggmattor

• trägolv 
 (slipning och lackning) 

allt inom golv

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

Joakim Ljungberg



Massor av Amplar med olika blommor.

Pelargonior
Mängder av olika sorter
Årets pelargon 2018 
Mårbacka
Calliope
Caliente
Brocard
Zonale
mm.

Pelargonior
Mängder av olika sorter
Årets pelargon 2018 
Mårbacka
Calliope
Caliente
Brocard
Zonale
mm.

Svenskodlade

MORSDAG PÅ SÖNDAG
VI HAR MÄNGDER AV 
MORSDAGSBLOMMOR OCH BUKETTER

Hängpetunior
Hänglobelia
Tvillingblomma
Millionbells
Blomstertobak
Hängverbena
Nemesia
Husarknappar .

Hängpetunior
Hänglobelia
Tvillingblomma
Millionbells
Blomstertobak
Hängverbena
Nemesia
Husarknappar .

Odlade i Fjärås avOdlade i Fjärås av

Morsdags Ros
i presentförpackning

StamväxterStamväxter
Flera olika sorter.

YOUYOU
GÖTEBORG ABGÖTEBORG AB

BLOMMOR BLOMMOR 44BLOMMOR BLOMMOR 44YOUYOU
GÖTEBORG ABGÖTEBORG AB

BLOMSTERMARKNAD
10.000-tals blommor
av högsta kvalitet.
Välkomna till oss !!
TORGET TIDAHOLM NU PÅ ONSDAG 9:00-16:00
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Denna gången ska jag göra det  
ordentligt och insatt. #Taggad.  
Det är i slutet av månaden och  
räkningarna tillsammans med  
månadens information från diverse 
myndigheter och företag har samlats i 
en hög. Trots att året är 2020 får jag 
fortfarande post i både pappers- 
format, i internetbanken och i den 
digitala brevlådan. Det är dags att 
läsa och betala, och helst vill jag ju 
inte bara göra det. Jag vill förstå vad 
det är som kostar och vilken  
information som ska delges mig. 
Konsumentskyddet, ni vet. Löpande 
kostnad, ränta, premiepension, sjuk-
penninggrundande inkomst, jurist- 
arvode, fondutveckling, kilowattpris, 
maxtaxa, amortering, schablonskatt,  
försäkringsbrev och engångsavgift. 
Vokabulären verkar oändlig och 
ogenomtränglig. 

Suck. Känslan av entusiasm och  
viljan att förstå känns som bortblåst. 
Huvudet känns tungt och pennan 
trött, eller var det tvärt om? Var i 
denna enorma myrstackslabyrint av 
ord är det jag ska börja? Vad hänger 
ihop med vad? Och hur kan jag, 
konsumenten, göra skillnad för mig 
själv med väl genomtänkta val?  
Varför verkar alla andra, samhället, 
förstå det här och inte jag? 

Texten är till känslan påtagligt  
verklig. Jag personligen har alltid 
haft ett enormt driv att försöka  
förstå hur saker och ting fungerar. 
Ju mer jag lär, desto mer inser jag att 
jag inte kan. Frustrerande, men ändå 
tillräckligt tillfredställande för att 
utbilda mig till jurist för att djup-
dyka i Sveriges Rikes Lag. Samhället 
är uppbyggt kring våra lagar, och 
om jag lär mig tolka dessa, kanske 
det vore lättare att förstå samhället? 
En gång läste jag en ganska rolig  
definition av en jurist: 

Jurist  någon som löser ett problem 
du inte visste att du hade, på ett 
sätt du inte förstår. Se även 
magiker, trollkarl || -en; -er

Men nej, jag blev inte någon magiker 
eller trollkarl. Tyvärr. Men jag har 
glädjen att få arbeta med en av mina 
nördiga passioner, viljan att lära och 
förstå. Något som är ännu roligare 
är att jag får göra detta i just  
Tidaholm, för Tidaholms Sparbank. 
På mitt jobb får jag en underbar 
kombination av stimulerade lärande 
och kompetensutbyte med fantastiska 
kollegor, något som på ren västgötska  
skulle kallas för "hällta hällta" – det 
bästa av två världar. 

Något jag och mina kollegor delar  
är ambitionen att förklara på ett  

begripligt sätt. Det spelar ingen roll 
vad som är svårt, vilket ord som 
snurrar runt i skallen eller vad du  
behöver hjälp med. På Sparbanken 
är varje möte personligt och vi  
hjälper med smått som med stort. 
Du är alltid välkommen med alla 
trassliga termer och krångliga brev. 
Och om vi inte kan hjälpa dig, eller i 
vart fall förklara läget, ja då får jag 
nog kalla in Harry Potter för hjälp. 
Tillsammans öppnar vi låsta dörrar. 
Alohomora. 

Sara Molin-Renström
Bolagsjurist och administrativ chef
Tidaholms Sparbank

Ju mer jag lär, desto mer 
inser jag att jag inte kan.”

Att göra det svåra enkelt
Nu var det dags igen! Jag sitter redo med penna, papper, mobilen och 
skallen full med uppiggande koffein.  
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Sara Molin-Renström:



Vi älskar vår bostad
– och vill sälja den med omsorg
Därför har vi valt Svensk Fastighetsförmedling i Tidaholm till  
att, med omtanke för oss och de blivande köparna, förmedla  
vår fantastiska lägenhet.

/ Familjen Staf på Västra Drottningvägen 12C

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

Therese Anna-Lena
Emelie

Lisa
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Tel. 076-160 09 55

Vi hjälper er också med:
Privatstäd

Företagsstäd
Fönsterputsning
Välkommen att höra av er!

Vi utför flyttstäd!

EwaBartek

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

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

Allt från byggnation och 
renovering till förvaltning!



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

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

Riskutbildning 1: 2/6 kl. 09.00, 2/7 kl. 14.00, 11/8 kl. 09.00 

Introduktionsutbildning: 16/5 kl. 09.00, 3/6 kl. 17.00, 24/6 kl. 17.00  

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

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

KONTORET ÖPPET tisdagar kl. 14.00-18.00 

Välkommen in för inskrivning. 

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

Dags att ta körkort?
Vi kör lektioner i både Tidaholm och Skövde!
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   Fem beskrivande ord om  
dig i en platsannons?
Driven, envis, ambitiös, lugn och 
social.

     Vad hade du för dröm  
som liten?
Jag har sedan tidig ålder drömt om 
att bli kock.

     Vad har du för dröm nu?
I dessa tider är min dröm att nära 
och kära håller sig friska och krya.

   Om du inte jobbade på 
Ehns Kök, vad skulle du jobba 
med istället?
Jag hade nog följt min pappas bana 
och jobbat med skogsbruk.

 Vilken egenskap hos dig 
tycker du mest och minst om?
Envisheten, både på gott och ont.

       Vem skulle du vara om du 
fick vara en annan person/
figur för en dag?
Att vara Lionel Messi för en dag 
och avgöra ett El Clásico.

     Om du fick resa tillbaka i 
tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle det 
vara? 
Det måste bli när min äldsta dotter 
föddes.

8  Vad är din drömsemester?
Maldiverna med familjen.

      Din värsta fobi?
Getingar, tack vare min bror.

     Vilken är din favoritapp?
Youtube.

      Vilken är din favoritpryl?
Svår fråga, men min nya gasolgrill 
kommer få jobba hårt i sommar.

      Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
Kaffe, snus, mjölk, choklad och en 
kall öl. 

      När lärde du dig senast 
något nytt?
Jag lär mig nya saker varje dag.

      Har du någon udda/oväntad 
förmåga?
Inget som jag kommer på.

 Nämn tre saker du absolut 
inte kan göra?
Äta ”får i kål”, gå ner i spagat och 
åka skridskor. 
 
      Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i? 
”Bäst i test” är ett program som 
hade varit kul att medverka i.

17   Vilket uttryck använder  
du för mycket?
Inget jag vet om.

18   Främsta levnadsregel?
Man lever bara en gång.

      Vad skulle du vilja  
ändra på i Tidaholm?
Jag tycker det mesta är bra med  
Tidaholm, men något som hade  
varit bra för oss alla i kommunen 
hade varit om Nobia hade tänkt  
om och stannat kvar.

      Vad händer närmaste  
tiden privat? 
Vi får snart hem en liten valp och 
vår äldsta dotter ska skolas in på 
förskolan så försommaren kommer 
vara hektisk.

      Vad händer närmaste  
tiden på jobbet?
Närmaste tiden ser annorlunda ut för 
oss i restaurangbranschen. Vi har en 
tuff utmaning framför oss att anpassa 
oss till Corona-pandemin. Vi har lagt 
om en stor del av vår försäljning till 
takeaway och vi har även utkörning av 
lunch varje dag, kostnadsfritt. Vi har 
fantastiska gäster som fortsätter handla 
hos oss även under denna tuffa tid.

1
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20

21

21 snabba 
med Johan Ehn

Familjefar som trivs i skogen

Ålder: 29 år.

Familj: sambo och två barn.

Utbildning: Gymnasial hotell- och restaurangutbildning.

Yrke: Driver restaurangen Ehns Kök i Tidaholm.

Hobby: jakt.
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Har du ingen bredbandstjänst från oss?  
Gör slag i saken och kontakta oss idag.

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

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

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

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

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

Besöksadress:  
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-60 65 50

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

Läs mer på
www.tidaholmsenergi.se

Vi är din mest  
lokala bredbandsleverantör!

*Gäller vid tecknande av ett 12-månadersabonnemang.



SMIDIGT, TRYGGT 
OCH LOKALT!

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

Norra Metallvägen 1A, Stallsiken 

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

Mån-fre 10-18, Lördag 10-14

Åsle Pilagården 

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

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

VI LEVERERAR 
OCH INSTALLERAR 

ÖVER HELA 
SKARABORG



Digitala tjänster hos din bank:
Vad är BankID?

BankID är en bankgemensam teknisk säkerhets-
lösning för säker legitimering och underskrift på 
internet. Underskriften är bindande och lika giltig 
som en fysisk namnteckning. Det enda du  
behöver är ett BankID som du beställer hos din 
bank. Kunden måste ha ett svenskt person- 
nummer och en svensk, godkänd legitimation  
för att få använda BankID.

Olika sätt att använda BankID

BankID är en digital legitimation som man kan 
använda för säker legitimering och underskrift 
på internet. Som företagare kan du ha dubbel 
nytta av BankID. Du kan både använda ditt eget 
BankID och erbjuda dina kunder att identifiera 
sig med BankID i ditt företags onlinetjänster.

Så skaffar du Swish

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och 
ta emot pengar via ditt mobilnummer, som är  
anslutet till ditt bankkonto. Pengarna skickas  
direkt – även om mottagaren har en annan bank.

Är det säkert att använda Swish?

Ja, Swish är lika säkert som internetbanken  
och appen. Mobilnumret är kopplat till ett  
bankkonto, mobilnumret kan bara vara kopplat  
till ett konto i en bank. Varje betalning och  
inloggning godkänns med e-legitimationen Mobilt 
BankID och där visas namnet på mottagaren av 
betalningen innan godkännande. I historiken kan 
du se alla uppgifter för tidigare betalningar.

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

MartinMartin

ZandraZandra

MonaMona

AndreasAndreas

Kenth

Rebecca



Trygg hemma? Om Bravida 

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

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

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

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

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

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

Bravida Lås

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

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

• Nöd och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

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

Butikstider
Måndagar och onsdagar 07.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00 

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

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

10 ÅRSGARANTI*



Om Bravida 

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

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

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

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

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

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

Bravida Lås

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

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

• Nöd och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

0708-147 270 • jkservicehb@gmail.com

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

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!

Vi utför service av din robot

Försäljning av robotar  
till gräsmattan



Nyrenoverade och ljusa 
lägenheter med hög standard! 

Södra Ringvägen 9C       0200-22 72 00       www.sbbnorden.se

*Kontakta SBB för aktuella villkor

VÄLKOMSTERBJUDANDE!
50% rabatt på första hyran och  

därefter 25% rabatt året ut.
Gäller endast nya avtal* som tecknas senast 30 juni



Fårskinnsfåtölj 
inkl. fotpall 

Nu: 10 990:- 
Ord. pris: 13 800:-

Matgrupp 
Svensktillverkat bord 
som kan måttbeställas.

Hylla
Byggbar hylla.  
Finns i flera  
olika träslag. 

Köp kvalitet – det lönar sig

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

Ramstorpsvägen 2,
Tidaholm

Tel. 0502-714 81

Fri hemleverans  
inom 6 mils radie  

från Tidaholm 

–  vi monterar dina nya  
möbler och kör bort dina  

gamla utan kostnad. 

SOMMAR- 
ÖPPETTIDER:

maj-juli 
Fr.o.m. maj har vi  

stängt på lördagar. 
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Everest
Högryggad  byggbar soffa.

Clubsoffa Sara
Ramsäng Pearl

COVID-19
Om du tillhör en riskgrupp  

och vill boka en tid för  
privat visning av butiken.  

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

Källa: arla.se

Sätt ugnen på 200°. Stek nötfärsen 
tillsammans med den hackade löken, 
blanda ner övriga ingredienser och  
smaka av. Skär av hatten på en  
paprika och rensa på insidan av den. 
Fyll den med nötfärsen och fördela  

Köttfärsfylld paprika 
med tacokrydda
 4 port

600 g nötfärs
4 paprikor
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 msk tacokrydda
1 dl tomatkross
1 dl vatten
1-2 tsk salt
Smör att steka i
Riven ost till gratinering

riven ost ovanpå. Sätt in i ugnen i cirka  
5 minuter, ta sedan ut den och sätt  
tillbaka hatten lite på snedden. Sätt in i 
ugnen igen i cirka 10 minuter. Servera 
paprikan med tacotillbehör.

Starta grillen och nagga auberginen 
med en gaffel. Grilla auberginen i cirka 
20-30 minuter tills den är helt mjuk. 
Skrapa ur köttet och hacka det fint. 
Skala och hacka löken, bryn den i smör 
tillsammans med vitlök i en stekpanna. 
Tillsätt aubergine, krossade tomater, 

salt och kryddor och låt koka ihop 
under omrörning ett par minuter.  
Knäck ner äggen i pannan och rör  
försiktigt så att äggen går sönder  
men inte blandar sig med övriga  
ingredienser. Garnera med persilja 
och servera med crème fraiche. 

Grillad auberginegryta
4 port

3 auberginer
1 gul lök
4 ägg
400 g krossade tomater
5 pressade vitlöksklyftor
1 msk smör
1 tsk salt
½ tsk malen gurkmeja
½ tsk svartpeppar
½ dl hackad, färsk persilja
1 dl lätt créme fraiche tomat & basilika
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RUDBECKSGYMNASIET

Följ oss på Facebook och Instagram
@Rudbecksgymnasiettidaholm

Välkommen till

Rudbecksgymnasiet

Våra program:
• Barn- och fritid

• Ekonomi

• El och energi

• Estetiska, bild och formgivning

• Fordon och transport

• Industritekniska

• Natur

• Restaurang och livsmedel

• Samhäll

• Teknik

• Vård och omsorg

• Program för elever med AS/HFA

Välkommen till den  
lilla och personliga  

gymnasieskolan  
– här startar vi  

dagen lite senare!
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Branschregister
ANHÖRIGSTÖD
Ann-Charlotte Lundgren ......................................................60 64 21
Britt Nilsson ......................................................................................60 64 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WEBBYRÅ
Togetheronline Group ...............................................073-976 78 88
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Tävling Leta upp vilka annonser eller reportage pusselbitarna 
är tagna ur, skriv företagets namn och skicka in svaren 
till oss så kan du bli lycklig vinnare av en kokbok från 
Leif Mannerström.

Hökensås
Ett Norrland i miniatyr med sjöar, skog  
och ett rikt djurliv. Ett paradis för fiskaren, 
naturälskaren och familjen. 

Turbinhusön
En sommaroas centralt i Tidaholm vid ån Tidan. 
Upplev levande kultur i fantastisk omgivning. 

Vandringsleder
Många alternativ för vandring och promenad. 
Här kan du vandra i stadsmiljö, i tät skog eller 
längs landsbygdens slingrande vägar.

Naturområden
Natur med fantastisk variation där urskog 
möter bokskog och mjuka åsar blir till bråda 
stup. Rätt för dig som vill vara aktiv, vill uppleva 
utmaning eller bara känna lugnet.

Fiske
Mitt i strömmen, från båt eller på trygga land. 
I Tidaholm finns många möjligheter till ett  
bra fiske. I sjöarna på Hökensås och i ån Tidan 
både i Baltak och inne centrum.

. se/turist

Hitta äventyret 
i Tidaholm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11..............................................................................................................................................

12. ............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Klipp ur sidan och skicka till:  
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm senast 20/8.
Eller mejla: tidaholmsguiden@gmail.com  
Märk kuvertet ”Företagspussel”. Vinst hämtas av vinnaren.
Vinnare i förra numret blev Julia Gustafsson.

Namn: ____________________________________________________

Mobil: ____________________________________________________

Adress: ____________________________________________________

 __________________________________________________________

E-post: _____________________________________________________

22 44

77 99 1010

Om Bravida 

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

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

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

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

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

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

Bravida Lås

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

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

• Nöd och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

66 77 88 99 1010
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Vi reparerar plåt- 
och lackskador!
Vi erbjuder:
•  Billackering
•  Bilplåtslageri
•  Försäkringsskador
•  Krockskador

Allt från skadeanmälan – till färdig bil!

Madängsvägen 9, 
Madängsholm
Tel. 0502-404 70

TI
DAHOLMS BILPLÅT

Inte helt oväntat är Volvo i topp. 
Nya S60 och V60 har blivit våra  
nya gunstlingar med drygt 23 000 
registrerade exemplar under 2019. 
De båda mellanklassmodellerna har  
med råge passerat svenskarnas  
tidigare favoriter – S90 och V90.

Intressanta placeringar
Men det är inte toppen av listan som 
är spännande. Det är när man börjar 
syna enskilda placeringar som det 
blir roligt och intressant. Det första  
exemplet är kanske nya Toyota Corolla  

som med ett par månader kortare 
tid på marknaden, än de flesta andra  
bilmodellerna i listan, nästan tog sig 
in bland topp tio.
Nästa intressanta iakttagelse får väl 
Tesla Model 3 anses vara. Den tog 
sig upp till plats 22 och är därmed 
den elbil som var populärast i Sverige  
under 2019.

Vad händer med Opel?
En smått skrämmande observation 
är Opel. Först på plats 106 hittar 
vi märkets bäst säljande modell i  
Sverige – Corsa. Endast 724 bilar  
av modellen registrerades i vårt  
avlånga land under fjolåret.
Och Opel Astra, en bra bil i golf-
klassen, klarade sig under 2019 ännu 
sämre. Med placering 117 kom den 

efter dyra bilar som exempelvis Audi 
e-tron, Tesla Model X och Porsche 
Cayenne.

Andra märken  
som har det tufft
Alfa Romeo och Jaguar dominerar 
varken vägarna eller listan, men i 
jämförelse med Citroëns ”finmärke” 
DS är de båda giganter. Frågan är hur 
länge till DS saluförs i Sverige.

Övre delen av försäljningslistan ser 
du på sidan 64. Källa: teknikensvarld.se 

Bästsäljande bilarna 2019
Vi blickar bakåt mot föregående år för att se vilka bilmodeller som sålde 
bra och vilka som inte sålde så bra som man kanske hade trott. 
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Citroen DS



– Prognosen för lätta lastbilar  
revideras ner med 19 procent från  
47 000 til l 38 000 fordon, säger  
Mattias Bergman VD på BIL Sweden.
De minskade bilregistreringarna under 
första kvartalet kan inte kopplas till 
Coronautbrottet, men från och med 
andra kvartalet förväntas att Corona-
effekterna ge avtryck i statistiken. 
– Det är ett osäkert läge för både  
efterfrågesidan och utbudssidan. I 
stort sett alla bilfabriker världen runt 
står stilla samtidigt som många av  
kunderna är osäkra på framtiden,  
vilket tillsammans kommer att  
påverka bilmarknaden, fortsätter 
Mattias Bergman.

Svårt att sia
Ingen vet när smittspridningen avtar, 
när produktionen av fordon kan  
starta samt vilka ytterligare insatser 
som regeringen gör för att stimulera  
efterfrågan för att kickstarta ekonomin  
igen. Sammantaget gör det att det är 

mycket svårt att göra prognoser just nu.
– Trots det osäkra läget är vår  
bedömning att omställningen mot 
elektrifieringen kommer att fortsätta. 
Vår prognos för andelen laddbara  
bilar ligger därmed kvar på 30  
procent för 2020. Fordonsindustrins 
strategier för att hantera de globala 
utmaningarna ligger kvar med  
elektrifieringen, uppkopplade och 
allt säkrare fordon. Däremot kan vi 
förvänta oss vissa förseningar för  
enskilda nya modeller när en stor del 
av industrin är permitterad, säger 
Mattias Bergman.

Samhällsviktig verksamhet
Transporter är en samhällsviktig 
verksamhet och det är viktigt att  
återförsäljar- och serviceanläggningar  
fortsatt är öppna. Konsumtion och 
transporter kan vidmakthållas då 
de öppna anläggningarna möjliggör  
reparationer av fordon. 
– Här har den svenska marknaden 

klarat sig bättre än många andra 
marknader i Europa där man tvingats 
att stänga, avslutar Mattias Bergman.
Under 2019 nyregistrerades 356 036 
personbilar och 53 816 lätta lastbilar.

Källa: bilsweden.se

Reviderad prognos för 2020 
Med anledning av Coronavirusets effekter har BIL Sweden reviderat ner 
prognosen för antalet nyregistrerade personbilar i år med 18 procent från 
330 000 till 270 000 bilar.

Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.
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RobinÅke
Jacob

AUKTORISERAD 
SAABVERKSTAD

robin.svensson@tidaholmsbilar.seROBIN SVENSSON AB

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

Öppet vardagar 7-17

• Aukt. Saabverkstad / Meko Partner

• Vi lagar ALLA märken

• Vi byter bilglas

• Däck / däckhotell

• Släpvagnsreparationer

• Strålkastarpolering

VI REPARERAR OCH 
SERVAR ALLA BILAR!



Det är innebörden av de nya reglerna 
som trädde i kraft den 1 mars 2020. 
I slutet av januari beslutade Transport- 
styrelsen om nya föreskrifter för  
kunskapsprov för personbil klass B.
Förändringen innebär att kunskaps-
provet måste vara godkänt innan 
körprovet genomförs.
– Vi vill att våra kunder ska vara väl 
utbildade och förberedda inför både 
kunskapsprovet och körprovet. Om 
du har förstått de teoretiska delarna 
och fått ett godkänt kunskapsprov 
ökar möjligheterna att du också  
lyckas med det praktiska provet,  
säger Kristina Hagberg, chef  
Trafikverket Förarprov.
Av de som 2019 tog körkort  
för personbil och först klarat 
kunskapsprovet blev 53 procent  
godkända på första uppkörningen.  
För de som gjorde körprov efter  
ett underkänt kunskapsprov var  

motsvarande siffra endast 29 procent,  
och skillnaden har ökat med åren.
Det finns fler skäl till att denna  
regel nu ändras. Med dagens regler  
ska körprovet genomföras även om 
kunskapsprovet blir underkänt, vilket  
kan leda till stress och dessutom extra 
kostnader.
En annan nyhet är att kunskaps-
provets giltighetstid förlängs från 
två till fyra månader. Syftet är att 
ge blivande förare mer tid mellan  
kunskapsprov och körprov för att 
öka möjligheten att utbilda sig väl.

Försäkran förhindrar fusk
Inför kunskapsprovet ställs krav på  
att lämna försäkran om att inte  
använda otillåtna hjälpmedel eller  
på annat sätt fuska. Syftet är att  
förhindra provfusk och samtidigt 
ge möjlighet att åtala och straffa  
eventuella fuskare. Straffsatsen för 

osann försäkran är böter eller fängelse.
– Det här innebär att Trafikverket 
från och med den 1 mars har ett 
tydligare stöd vid polisanmälan. 
En mycket välkommen förändring 
som ska hjälpa oss ytterligare i 
våra åtgärder för att stävja fusk, 
säger Kristina Hagberg, chef för 
Trafikverket Förarprov. 

Nya regler för legitimering
Med de nya reglerna godtas också 
brittiska pass som identitetshandling 
i samband med legitimering inför 
kunskaps- och körprov, trots utträdet 
ur EU. Nytt är också att farföräldrar 
och morföräldrar godkänns som 
intygsgivare för den som ska göra 
kunskapsprovet och saknar giltig 
identitetshandling, förutsatt att 
de själva har en giltig godkänd 
identitetshandling.  

Källa: trafikverket.se

Rondellkörning är en av de frågor 
som Transportstyrelsen oftast får 
frågor om. Du närmar dig en rondell. 
Det finns tre avfarter: en till höger, 
en rakt fram och en till vänster. Du 
vill ta vänster, men hur ska du blinka?
– Eftersom du inte byter körfält, 
utan fortsätter i samma körriktning 
som tidigare, säger lagen att du 
inte behöver blinka vänster. När du 
däremot kör ut från rondellen ska du 
blinka höger, säger Niclas Nilsson, 

utredare på Transportstyrelsen.
Men så var det inte tidigare, något 
som skapar förvirring.
– Förr skulle det vänstra körfältet 
alltid användas och tecken eller 
blinker skulle ges till vänster. Vid 
körning ”rakt fram” gavs inte tecken, 
säger Olof Stenlund, utredare på 
Transportstyrelsen.
Andra frågor som bilisterna har rör 
hur länge man får ligga i den vänstra 
filen på motorvägen, om man får 

svara i telefon under körning, hur nära 
man kan köra någon, omkörningar 
nära övergångsställen och vad som 
gäller för gångfartsområde.

Källa: fplus.se, dn.se

Nya körkortsregler

Kan du köra i rondellen?

Kunskapsprovet (teoriprovet) för personbil ska vara godkänt innan  
körprovet får göras och giltighetstiden för godkänt kunskapsprov förlängs 
från två till fyra månader. Blivande förare ska intyga att de inte använder 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt fuskar.

Tog du körkort före millennieskiftet? Sedan dess har reglerna för  
rondellkörning ändrats – kunskaperna får uppdateras.
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FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE BILAR:

Hos oss hittar du både nya och begagnade bilar. Vi servar och reparerar alla märken.
NYBILSFÖRSÄLJNING OCH AUKTORISERAD CITROËNVERKSTAD!

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

Egnahemsvägen 52
0502-100 37

Mån-fre 08.00-17.00
Lör 10.00-13.00

Mercedes GLK 220cdi 4-matic  2012  19 500 mil

Renault Captur  2013 15 000 mil

Citroen C5 Aircross 180hkr aut demo   2019  100 mil

Volvo V90 D3  2017  28 000 mil

Volvo V90 D3  2017  30 000 mil

VW Caddy 1,6 Diesel  2016  8000 mil

Citroen C3  Ny  0 mil

Volvo V90 D3  2017  26 000 mil

Volvo V90 D3  2018  20 000 mil

Fiat Doblo diesel  2013  8000 mil

Hyundai I30 5drs  2007  15 000 mil

Volvo V70 D4  2016  38 000 mil

Volvo V70 D2  2012  39 000 mil

Citroen Jumpy diesel 7-sits  2009  31 000 mil

Renault Kangoo diesel  2010  6700 mil

Volvo V60 T3  2013  8700 mil

Citroen Berlingo L1 100hkr Propack  Ny  0 mil

  



Har du varkänslor
och är sugen pa ny bil?

Växel 0502-185 00  •  info@tidaholms-sparbank.se  •  www.tidaholms-sparbank.se

Vi är experter på bilfinansiering!

Vi hjälper dig förverkliga drömmen om en ny bil.
Det spelar ingen roll om bilen är ny eller begagnad
– den räcker som säkerhet för billånet.
Kontakta oss så berättar vi mer!

0502-185 00
info@tidaholms-sparbank.se
www.tidaholms-sparbank.se
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Gör bilen
sommarfin

Undvik att tvätta bilen i direkt solljus. 
Låt inte bilen stå på asfaltsväg då 
smutsvattnet rinner ner i avlopps-
brunnen. Ställ den på gräsmattan,  
grusplanen eller hyr en tvätthall.  
Avfettningsmedel tar på nolltid bort   
asfaltsfläckar och annan hårt sittande  
smuts. Applicera det dock inte för 
högt upp på karossen, då det kan 
torka ur gummit i fönsterlisterna 
och dörrhantagen. Därefter spolas  
bilen av. Använd inte högsta trycket 
om du använder högtryckstvätt och 
håll ett visst avstånd till bilen, minst 
en halv meter. Risken är annars att  
smutsen "spolas fast" som dessutom  
kan vara föroreningar som inte 
syns. För den fortsatta tvättningen  
rekommenderas mikrofiberprodukt 
som bättre absorberar smuts än en 
vanlig tvättsvamp.

Såpa – ett mirakelmedel?
Såpa är en naturlig produkt som  
kan ersätta bilschampot och kanske  
till och med avfettningsmedlet. 
Sommartid fastnar många insekter 
på bilens vindruta och framlyktor 
och är svåra att få bort, gnid då in 
med såpa och vänta några minuter 

innan sköljning så blir det rent och 
snyggt. Även gummimattorna inne i  
bilen kan skrubbas rena med såpa  
och en mjuk borste. Skölj därefter 
med vatten. 

Borste ett måste?
I fälgarna kan det finnas många små  
håligheter och trånga utrymmen. 
Visste du att det finns böjbara   
fälgborstar som kan användas vid  
biltvätten? Att vara noga med  
rengöringen är viktigt, minsta lilla 
smuts kan orsaka obalans i hjulen.

Inne i bilen
Det blir inte direkt enklare när vi går 
in i bilen. Det finns många vinklar 
och vrår där det kan samlas damm. 
Prova att trä torktrasan över ett  
engångsbestick av plast eller trä 
för att lättare komma åt över-
allt. En flaskborste är ett mycket  
smidigt verktyg om du ska rengöra  
fläktmunstyckena, det bästa är om 
den är av tagel som drar åt sig ännu 
mer damm än plast. Dammsugare  
funkar prima för säten och matta 
men pälshår från husdjur kan ändå 
vara svåra att få bort. Då kan du 

först spraya vatten och sedan dra en 
duschskrapa över.

Svårare fläckar
Det kanske finns kraftigare gamla 
fläckar på bilsätena och golvmattan?  
Det finns en uppsjö av rengörings-
tips. Att blöta ned textilier känns fel 
men det är just det många tips går ut 
på. Det finns många medel att köpa 
men du kan också prova att göra ditt 
eget. Blanda mineralvatten, disk-
medel och vinäger i lika stora delar 
och häll i en sprayflaskan. Spraya 
generöst på smustiga området och 
vänta minst tre minuter. Därefter 
kan du borsta av fläckarna och  
skölja med vatten. Har du tillgång till 
grovdammsugare kan den användas  
till att suga upp vattnet, ta annars  
en trasa.

Torkblad 
Utslitna torkblad ska helst bytas så 
fort som möjligt. Men kan inte det 
fixas direkt kan bladen gnidas in 
med handsprit för att tillfälligt bli 
lite bättre.

Källor: Västerbottenssåpa, newsner.com, Youtube

En bilsemester i ett sommarfagert Sverige är en klassiker. Kanske  
har du som vana att serva, städa och tvätta bilen i samband med resan?
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Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/5–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km; XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln 
WLTP.  *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Klimatbonusen är redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpriser. Sedvanlig kreditprövning sker. 
Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Laddad laguppställning: 
Kia XCeed och Ceed SW
Privatleasa en Kia laddhybrid nu fr. 2 995 kr/mån
Kia vill skapa en mer hållbar framtid – där alla barn får spela fotboll på lika villkor 
och där så många som möjligt kan ställa om till laddbara bilar. Kias laddhybrider  

– den helt nya, sportiga crossovern Kia XCeed och familjekombin Kia Ceed
Sportswagon – gör det möjligt för fler att köra med mindre påverkan på miljön.
Just nu till riktigt bra privatleasingpris. Beställ online eller kontakta oss.

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3  795 KR/MÅN*
Ord. pris 4 395 kr/mån 

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
Ord. pris 3 995 kr/mån

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/5–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km; XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln 
WLTP.  *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Klimatbonusen är redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpriser. Sedvanlig kreditprövning sker. 
Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Laddad laguppställning: 
Kia XCeed och Ceed SW
Privatleasa en Kia laddhybrid nu fr. 2 995 kr/mån
Kia vill skapa en mer hållbar framtid – där alla barn får spela fotboll på lika villkor 
och där så många som möjligt kan ställa om till laddbara bilar. Kias laddhybrider  

– den helt nya, sportiga crossovern Kia XCeed och familjekombin Kia Ceed
Sportswagon – gör det möjligt för fler att köra med mindre påverkan på miljön.
Just nu till riktigt bra privatleasingpris. Beställ online eller kontakta oss.

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3  795 KR/MÅN*
Ord. pris 4 395 kr/mån 

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
Ord. pris 3 995 kr/mån

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

UPPtäcK VärLDeN 
meD nya kia cEE’d
På bara fem år har Kia cee’d blivit en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Nu lanserar
vi en helt ny generation av Kia cee’d. Det här är ett perfekt möte mellan design, funktion 
som är fylld med smarta tekniska detaljer och innovativa lösningar. Eller vad sägs om 
eluppvärmbar ratt, panoramasoltak och självparkeringssystem (fi nns som tillval).
Det bästa sättet att uppleva nya Kia cee’d är genom en provkörning. Välkommen.

Pris från
164.900 KrONOr MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR**

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN

NYA CEE’D 

SPORTSWAGON

KOMMEr I

OKTOBEr!

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

UPPtäcK VärLDeN 
meD nya kia cEE’d
På bara fem år har Kia cee’d blivit en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Nu lanserar
vi en helt ny generation av Kia cee’d. Det här är ett perfekt möte mellan design, funktion 
som är fylld med smarta tekniska detaljer och innovativa lösningar. Eller vad sägs om 
eluppvärmbar ratt, panoramasoltak och självparkeringssystem (fi nns som tillval).
Det bästa sättet att uppleva nya Kia cee’d är genom en provkörning. Välkommen.

Pris från
MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR**

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN
009.461  RONORK 

 GNIPÖKLAF 14 125 ,84 natagrotS
  :reditteppÖ

 04 551-5150 :remmunnofeleT
 

Premiär för Nya Kia PicaNto
En miljöbil mEd attityd!

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

Nya självsäkra och kompakta Picanto är snål på allt, utom körglädje. 
Tack vare sin låga bränsleförbrukning och att CO2-värdena är de lägsta 
i klassen, kvalar nya Picanto lätt in som miljöbil*. Självklart är Picanto 
välutrustad redan i standardutförande. Välkommen in på en provkörning.  

OrD. prIS Från 109.900:-5 Dörrar

 lansEringsErbjudandE!
Picanto Word Edition  dE 100 första som köPEr En ny kia Picanto 
får skrivaEn tExt På sin bil kostnadsfritt (värdE ca 1.500 kr). 
Prova att skaPa din PErsonligt dEsignadE bil På kia.sE

Premiär för Nya Kia PicaNto
En miljöbil mEd attityd!

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

Nya självsäkra och kompakta Picanto är snål på allt, utom körglädje. 
Tack vare sin låga bränsleförbrukning och att CO2-värdena är de lägsta 
i klassen, kvalar nya Picanto lätt in som miljöbil*. Självklart är Picanto 
välutrustad redan i standardutförande. Välkommen in på en provkörning.  

OrD. prIS Från 109.900:-5 Dörrar

 lansEringsErbjudandE!
Picanto Word Edition  dE 100 första som köPEr En ny kia Picanto 
får skrivaEn tExt På sin bil kostnadsfritt (värdE ca 1.500 kr). 
Prova att skaPa din PErsonligt dEsignadE bil På kia.sE

Premiär för Nya Kia PicaNto
En miljöbil mEd attityd!

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

Nya självsäkra och kompakta Picanto är snål på allt, utom körglädje. 
Tack vare sin låga bränsleförbrukning och att CO2-värdena är de lägsta 
i klassen, kvalar nya Picanto lätt in som miljöbil*. Självklart är Picanto 
välutrustad redan i standardutförande. Välkommen in på en provkörning.  

OrD. prIS Från 109.900:-5 Dörrar

 lansEringsErbjudandE!
Picanto Word Edition  dE 100 första som köPEr En ny kia Picanto 
får skrivaEn tExt På sin bil kostnadsfritt (värdE ca 1.500 kr). 
Prova att skaPa din PErsonligt dEsignadE bil På kia.sE

Premiär för Nya Kia PicaNto
En miljöbil mEd attityd!

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

Nya självsäkra och kompakta Picanto är snål på allt, utom körglädje. 
Tack vare sin låga bränsleförbrukning och att CO2-värdena är de lägsta 
i klassen, kvalar nya Picanto lätt in som miljöbil*. Självklart är Picanto 
välutrustad redan i standardutförande. Välkommen in på en provkörning.  

OrD. prIS Från 109.900:- 5 Dörrar

 lansEringsErbjudandE!
Picanto Word Edition  dE 100 första som köPEr En ny kia Picanto 
får skrivaEn tExt På sin bil kostnadsfritt (värdE ca 1.500 kr). 
Prova att skaPa din PErsonligt dEsignadE bil På kia.sE

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

UPPtäcK VärLDeN 
meD nya kia cEE’d
På bara fem år har Kia cee’d blivit en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Nu lanserar
vi en helt ny generation av Kia cee’d. Det här är ett perfekt möte mellan design, funktion 
som är fylld med smarta tekniska detaljer och innovativa lösningar. Eller vad sägs om 
eluppvärmbar ratt, panoramasoltak och självparkeringssystem (fi nns som tillval).
Det bästa sättet att uppleva nya Kia cee’d är genom en provkörning. Välkommen.

Pris från
MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR**

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN
009.461  RONORK 

 GNIPÖKLAF 14 125 ,84 natagrotS
  :reditteppÖ

 04 551-5150 :remmunnofeleT
 

Storgatan 48, Falköping

Tel. 0515-155 40

Kia Cee'd Kombimodell  
kommer i okTober!

Mossvägen 18, Falköping      

Öppet: mån-fre 09.00–18.00, lör 10.00–13.00

Lördagsstängt juni–augusti

Tel. 0515-155 40

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/5–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km; XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln 
WLTP.  *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Klimatbonusen är redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpriser. Sedvanlig kreditprövning sker. 
Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Laddad laguppställning: 
Kia XCeed och Ceed SW
Privatleasa en Kia laddhybrid nu fr. 2 995 kr/mån
Kia vill skapa en mer hållbar framtid – där alla barn får spela fotboll på lika villkor 
och där så många som möjligt kan ställa om till laddbara bilar. Kias laddhybrider  

– den helt nya, sportiga crossovern Kia XCeed och familjekombin Kia Ceed
Sportswagon – gör det möjligt för fler att köra med mindre påverkan på miljön.
Just nu till riktigt bra privatleasingpris. Beställ online eller kontakta oss.

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3  795 KR/MÅN*
Ord. pris 4 395 kr/mån 

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
Ord. pris 3 995 kr/mån



Tel: 073-815 03 99   |   info@epautobody.se   |   Von Essens väg 7 i Tidaholm

Utför karosseriarbeten på alla sorters bilar,  

nytt som gammalt, krockat, rostigt,  

renovering eller ombyggnation.

Sveriges bäst säljande bilar 2019

Modell Antal sålda  Andel (%)

1 Volvo S60/V60  23 179  6,51

2 Volvo S90/V90  14 715  4,13

3 Volkswagen Golf  14 223  3,99

4 Volvo XC60  13 091  3,68

5 Volkswagen Tiguan  11 666  3,28

6 Volkswagen Passat  8 908  2,50

7 Kia Niro  7 887  2,22

8 Volvo XC40  7 600  2,13

9 Nissan Qashqai  6 394  1,80

10 Kia Ceed  6 242  1,75

11 Toyota Corolla  5 961  1,67

12 Skoda Octavia  5 551  1,56

13 Toyota Yaris  5 211  1,46

14 Mitsubishi Outlander  5 161  1,45

15 Mercedes E-klass  4 933  1,39

Modell Antal sålda  Andel (%)

16 BMW 3-serie  4 811  1,35

17 Toyota RAV4  4 766  1,34

18 BMW 5-serie  4 688  1,32

19 Toyota C-HR  4 487  1,26

20 Skoda Kodiaq  4 332  1,22

21 Audi A6  4 225  1,19

22 Tesla Model 3  4 216  1,18

23 Volvo V40  3 844  1,08

24 Ford Focus  3 825  1,07

25 Mercedes C-klass  3 807  1,07

26 Renault Clio  3 737  1,05

27 Volkswagen T-Cross  3 726  1,05

28 Kia Optima  3 330  0,94

29 Audi A4  3 218  0,90

30 Mercedes A-klass  3 117  0,88

Källa: teknikensvarld.se där du kan se hela listan 
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Istället kan man som privatperson 
leasa populära bilmodeller för en 
månatlig avgift. Något som allt fler  
svenskar väljer att göra enligt officiell  
statistik från Trafikanalys. Enligt 
rapporten Fordon 2018 som är 
den senaste av de rapporter som 
Trafikanalys publicerat så har 
privatleasing ökat stort. Från 2017 
till 2018 ökade andelen privatleasing 
med 18%. Samma trend gäller leasing 
av personbilar ägda av juridiska 
personer. Men vad är det som lockar 
svenskar med privatleasing? Och 
kanske än viktigare – tjänar man på 
att leasa sin bil istället för att köpa 
den?
Trenden med att leasa sin bil verkar 
inte upphöra. Med ett lågt ränteläge 
och stor konkurrens mellan olika 
bilmärken är förutsättningarna för 

privatleasing goda. Enligt Vrooms 
privatleasingrapport från december 
2019 så utgjorde privatleasingandelen 
46% av privatmarknaden. Detta är 
den högsta andelen som någonsin 
förekommit under en enskild månad. 
De höga siffrorna kan dock påverkats 
av den höjda fordonsskatten som 
aviserats.

Är privatleasing billigare 
än att köpa bil?
Att leasa en bil innebär att man 
långtidshyr en bil och betalar 
en månadskostnad som regleras 
av ett leasingavtal. Hur stor den 
månatliga kostnaden blir beror 
på hur leasingavtalet är utformat, 
vilken typ av bil du leasar samt 
vilken längd avtalet har. Även saker 
såsom förväntad körlängd och nivå 

på utrustning kommer att påverka 
kostnaden. Avtalstiden ligger 
vanligtvis mellan 24-36 månader 
och därefter lämnar du tillbaks bilen. 
Fördelen är att du får möjlighet att 
köra en ny bil och slipper lägga någon 
kontantinsats. Nackdelen är att det 
kan stå dig dyrt om du kör fler mil 
än förväntat eller åsamkar skador på 
bilen som inte räknas som normalt 
slitage.
Allt om Billån har utforskat 
möjligheterna att privatleasa kontra 
att låna pengar för att köpa en 
ny bil och jämfört kostnaderna. I 
granskningen har man även tagit med 
alternativet att köpa en ny bil genom 
att höja ett befintligt bolån. Exemplet 
utgår ifrån en bil som kostar 273 900 
kr och i de fall lån tillämpats har man 

Är leasing billigare än billån?
Privatleasing är ett fenomen som blivit alltmer vanligt i Sverige. Att köpa 
en ny bil är inte längre en nödvändighet för den som vill köra runt i den 
senaste bilmodellen.

Fortsättning på nästa sida
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även räknat med ett övervärde enligt 
en analys gjord av Teknikens Värld i 
februari 2019. Löptiden räknas på 36 
månader och utgår från att man kör 
1500 mil per år.

Allt om Billån har  
jämfört kostnaderna
Det första alternativet i granskningen 
är ett billån med säkerhet från 
Volkswagen där räntan ligger 
på 3,55%. För att finansiera 
kontantinsatsen används ett lån 
utan säkerhet via Lendo med ränta 
på 5,56%. Denna ränta förutsätter 
dock att låntagaren har en god 
kreditvärdighet. Månadskostnaden 
för denna lösning ligger på 4209 kr. 
Totalkostnaden för bilen blir i detta 
fall 151 506 kr.
Det andra alternativet är att köpa en 
ny bil genom att höja sitt befintliga 
bolån. Enligt granskningen är 
detta det mest förmånliga sätt att 
köpa ny bil och totalkostnaden blir  
131 058 kr. Detta innebär en månatlig 
kostnad på 3641 kr.

Det tredje alternativet är att 
privatleasa en ny bil och håller du 
dig inom det avtalade milantalet 
och undviker tillägg så blir 
månadskostnaden för leasingen  
3761 kr. Detta ger en totalkostnad på 
135 396 kr.

Vad ska man tänka på  
när man leasar bil?
Som granskningen visar så kan alltså 
privatleasing vara ett gynnsamt 
alternativ för dig som vill ha en ny 
bil. Det gäller dock att inte fastna 
i vanliga fällor så som att köra mer 
antal mil än vad som är avtalat. Det är 
även viktigt att se över vad som ingår 
i leasingen. Det är inte alltid säkert 
att vinterdäck eller rutinservice ingår 
i leasingavtalet. Behöver du betala 
tillägg så kan privatleasingen bli 
betydligt mycket dyrare än vad som 
framgår i exemplet ovan.
Väljer du att låna pengar för att 
köpa bil är det viktigt med en god 
kreditvärdighet. Annars kommer 
räntan bli hög och lånet dyrare 

än nödvändigt. Slutsatsen är att 
privatleasing kan vara ett bra och 
billigt alternativ för den som tänkt 
skaffa en ny bil. Men allt beror 
på vem du är och vad du har för 
förutsättningar. En rekommendation 
är att läsa igenom MRFs broschyr 
Privatleasing – att tänka på när du leasar 
bil innan du bestämmer dig för att 
skriva på ett leasingavtal.

Krav för att få  
privatleasa en bil
För att få privatleasa en bil krävs det 
att du har fyllt minst 18 år och har ett 
svenskt personnummer. Inte sällan 
krävs det även att leasingtagaren har 
körkort. Beroende på vilken firma 
du vänder dig till kan det finnas 
krav på minsta inkomst för att få 
teckna ett leasingavtal och i de flesta 
fall behöver du ha någon form av 
anställning. Normalt accepteras inga 
betalningsanmärkningar.

Källa: www.alltombillan.se
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VOLVO ASSISTANS
När du gör Volvo Originalservice fortsätter  
din Volvo Assistans att gälla ett år utan  
extra kostnad, till dess att din bil är tio år. 
Volvo Assistans ger hjälp vid stopp dygnet  
runt i västeuropeiska länder.

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

Verkstad • Volvo Originaldelar • Bildelar • Bilvård

Vi hjälper dig även med däckbyte och däckköp!

Volvo närservice

Emil Henrik

Henkeś
 BILVERKSTAD
Volvo – Renault



Marlene
Andersson

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

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

Funderar du på att sälja?


