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Vi har öppet hela 
SOMMAREN!

25%
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i 10-litersburkar
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ALLTID ÖPPET
Kostnadsfri offert – ring 070-277 01 09
gotthardpersson@outlook.com

KOMPLETT TRÄDFÄLLNING 
Stubbfräsning och bortforsling!

Glöm inte RUT-avdraget
– 50% på arbetskostnaden

Vi löser även riktigt svåra problemträd  
– välkommen att höra av dig!
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Sommarkvällar på VinContoret, 12 juni, 3 juli, 17 juli, 7 augusti samt 14 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. Du väljer själv om du 
önskar äta trerätters eller tvårätters. För meny och priser, se www.vincontoret.se/tidaholm.  
Vi har också satt ihop fina dryckespaket som lyfter smakerna i de olika rätterna till nya nivåer.  
Du kan även prova vin, whisky eller avec på egen hand!

Skaldjur och Champagne, 19 juni samt 10 juli.
Vad vore väl en sommar utan skaldjur och bubbel? Vi inleder med provning på egen hand av 
Champagne och andra skaldjursviner. Därefter serveras du en skaldjurstallrik med det bästa från 
hav och sjö samt ett glas Champagne därtill. Vi dukar också fram en välkomponerad buffé med 
tillbehör som passar de vattenlevande delikatesserna. Elegant så det förslår! 
Pris 895 kr inklusive egenprovning samt ett glas Champagne till maten.

Fredagskänsla på VinContoret – bordsserverad grillbuffé, 2 juli samt 9 juli.
Inget slår en rejäl grillbuffé! Speciellt inte om den serveras till dig vid bordet. Vi serverar nygrillat 
kött av god kvalitet, korvar, sallader, potatis, såser, bröd och annat gott på plankor till bara ditt 
sällskap! Påfyllning av allt tills du känner dig helt mätt och belåten! Glöm bara inte att lämna lite 
plats åt minidesserten! Pris 495 kr per person inklusive en öl eller ett glas vin samt dessert.

OBS! Vi är en coronaanpassad anläggning med begränsat antalet platser till varje evenemang. 
Du bokar bord via www.vincontoret.se/tidaholm eller 0502-25 00 00. Välkommen!

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

Sommaren på VinContoret!
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Är du intresserad av att annonsera eller få mer information? Ring 0502-106 00.

Utges av: Tida Reklam, Ulvestorpsg. 1B, 522 32 Tidaholm. 
Tel. 0502-106 00. Ansvarig utgivare: Fredrik Nossler2
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Förhoppning om en 
bättre framtid
Vaccineringen av Sveriges befolkning 
går sakteliga framåt och så även våra 
förhoppningar om att det snart ska 
återgå till ett normalläge. Kanske kan  
vi få en normal sommar där vi kan 
träffa folk och umgås på uteservering-
arna. Den här årstiden fylls det på 
med folk i sommarstaden Hjo och 
många av dem är tidaholmare. Bland 
oss finns det en tradition att åka mot 
Hjo sommartid precis som många 
hjobor åker till Tidaholm och hand-
lar. Därför tycker jag att vi ska hjälpa 
varandra. Båda orterna är otroligt 
vackra, framförallt nu på våren och 
sommaren. Den gemensamma näm-
naren, enligt mig, är vatten. Ett dopp 
i Vättern är lika skönt, uppfriskande 
och mysigt som ett besök på en ute-
servering längs med Tidan. Det är nå-
got rofyllt och lockande med vatten…

Tidaholms-Guiden är nu inne på sitt 
28:e år och det är 9:e året i rad som 
vi delar ut tidningen (majnumret) 
till alla hushåll och företag i både  
Tidaholm och i Hjo, upplaga: 12 000 
ex. Det är ett välfyllt nummer på 92  
sidor. Ni hittar exempelvis Tema: 
bil & motor och många läsvärda  
reportage från bl.a. Hellidens Slott,  
Enkegårdens Maskin, Bubblans GDS 
Tvätt, GT Motors i Hjo, Bravida och 
Liberalerna i Tidaholm. 

Trevlig sommar!
Fredrik Nossler

Familjesidan
Kommunens nyfödda tillkännages 
på vår familjesida. Här ser du också 
alla nystartade företag.

Fototävling
Nu är förra numrets fototävling 
avklarad och en vinnare är korad! 
Denna gång sökte vi vårbilder.

Knep & knåp
Varva ned med lite pyssel? Barnsida, 
korsord och sudoku hittar du på  
sidorna 26-27. 

Profilen
Vi har ställt 18 snabba frågor till 
Charlotte Wänerstig på Turbinen. 
Vad kan hon absolut inte göra?

Favoritrecept
Sugen på god sommarmat? Här 
får du recept på tre marinader och  
jordgubbscheesecake i glas.

Krönikan
Oppositionsrådet Runo Johansson 
är detta nummers krönikör. Han  
skriver om vikten av en opposition 
och politiken i Tidaholm. 

Månadens företag
Nästa företag i denna reportageserie 
är Togetheronline där vi fördjupar 
oss i deras verksamhet. 

Tema: bil & motor
Under tema: bil & motor kan du 
bland annat läsa statistik för förra årets 
bilförsäljning samt prognos för 2021. 
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C-J Boström AB    8/4
Lundegårds Entreprenad AB        9/4 
Harrys Magasin AB    13/4
Thours Fönsterputs o Städ  15/4
Gullans Kusiner   19/4
Lundvold Bostäder AB  20/4
WillManBo AB  22/4
Datalord IT & Construction  27/4

Hilda 
Evelina Dahlin och Jimmie Lennarts-
son, Tidaholm, fick den 19 januari en 
flicka, Hilda. Vikt 3520 g, längd 51 cm. 
Med på bilden är storasyster Stella.

Dylan 
Magdalena Falk och Simon Blank, 
Tidaholm, fick den 4 februari en pojke, 
Dylan. Vikt 3555 g, längd 50 cm.

Loa
Anna Gustafsson och Christian 
Lidholm, Tidaholm, fick den 22 decem-
ber en pojke, Loa. Vikt 4125 g, längd  
51 cm. Äntligen är Iris lillebror här! 

Mikko
Charlotta Soirio och Sebastian Samuels-
son, Tidaholm, fick den 13 februari en 
pojke, Mikko. Vikt 4120 g, längd 52 cm.  

Lilly
Sofie och Stefan Spetz, Tidaholm, fick 
den 18 december en flicka, Lilly. Vikt 
3505 g, längd 50 cm. Storasyskonen 
heter Edvin, Elias och William.

Thilde
Rebecka Löwing och Robin Lennartsson, 
Orleka, Fröjered, fick den 22 september 
en flicka, Thilde. Vikt 4040 g, längd  
52 cm. Storebror heter Ludwig.

Sam 
Emma Steen och Pål Johansson, 
Tidaholm, fick den 18 oktober en pojke, 
Sam. Vikt 2960 g, längd 49 cm.

Fira en jubilar eller nyfödd?
Medverkan är gratis. Nästa nummer kommer ut 

14-17/9, skicka bild och text senast 26/8 2021 till: 
familjesidan@tidareklam.com

Eller skanna QR-koden:



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

Vill du ha hjälp med

FÖNSTERPUTS?
Kontakta oss!Kontakta oss!

Saras Frisör

15% rabatt
på klippning

Kv. Manhem: Torggatan 6B, Tidaholm   
Tel. 079-020 70 88

Mån-fre 10-18  •  Lör 10-15  •  Sön stängt

Gäller med urklippt kupong vid ett tillfälle t.o.m. 20/6

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

Beställ med mobilen – slipp köa!

Skanna QR-koden för att 
se Kaffestugans meny

Skanna QR-koden för  
att se Turbinens meny

Öppettider: 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
Glassmenyer med kakor 
från eget bageri, milkshakes, 
hembakade våfflor och 
svensk glass från SIA.

KulglassKulglass

Svensk gräddglassSvensk gräddglass

MjukglassMjukglass

VaniljVanilj JordgubbJordgubb KolaHavssaltKolaHavssalt BrownieBrownieFizzyDizzyFizzyDizzy HallonSaltlakritsHallonSaltlakrits

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

Ice DreamIce Dream 
SaltKaramellSaltKaramell

Ice DreamIce Dream 
NötChokladNötChoklad

MangosorbetMangosorbet HallonsorbetHallonsorbet

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

Hembakade Hembakade våfflorvåfflor    69 kr

Ice Dream och SorbetIce Dream och Sorbet

Nyhet!Nyhet!

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

Fläder-
jordgubb-

sorbet

Citronsorbet

SaltLakrits Päron Hasselnöt Unicorn Punsch Russin Polka

Chokladboll Caramel Latte Blåbär Sa�ran Pecannötkola Choklad Marshmellow

Knäck Ljus Choklad
Laktosfri

Melon 
Laktosfri

SmultronJordgubb  RubyChoklad Lemoncurd
Vår finaste

 Pistacia
Vår finasteLaktosfri & bär

Mintchoklad

Nyhet!  
Vi bakar  

HANTVERKS- 
PIZZOR!

NYHET:
Hembakade 
GLASSRÅNVi har öppet ALLA  

dagar hela sommaren!

Välkomna till vårt Stenugnsbageri och  
Kafé Turbinen på Turbinhusön i Tidaholm!
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. Vi bakar 
och lagar allt från grunden i vårt egna kök och bageri. Vår- och sommartid håller vårt 
Glasskafé Kaffestugan öppet. Vi har fullständiga rättigheter.
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Enkegården Maskin erbjuder nya och begagnade entreprenadmaskiner.  
Sedan starten för tio år sedan har utvecklingen varit mycket positiv.

Enkegården Maskin 
satsar i Tidaholm
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Enkegården Maskin AB drivs av 
Josefine Johansson och Richard 
Bergström. De säljer nya och be- 
gagnade entreprenad- och jordbruks- 
maskiner. Dumper, hjullastare, vältar  
och grävmaskiner säljs bland annat. 
Rototilt, Engcon, SE Equipment 
och Steelwrist är några varumärken. 

Återförsäljare av MultiOne
Enkegården Maskin är även åter-
försäljare av MultiOne som de 
verkligen rekommenderar.
– Vi vågar påstå att det är en av  
de bästa redskapsbärarna i sin klass 
på marknaden. Den passar alla typer  
av uppdrag och finns i många olika 
klasser och prestanda beroende 
på kundens behov. Vi säljer även 
originaltillbehör och utför service, 
berättar Richard.
Tack vare den positiva trenden har  
Enkegården Maskin nyligen anställt  
en mekaniker. Omsättningen ligger  
idag på cirka 40-60 miljoner kronor 
och det säljs ungefär 150 maskiner per 

år. Kunderna finns i hela landet och 
försäljning har även skett till våra 
nordiska och baltiska grannländer. 

Positiv utveckling
År 2011 började Josefine och 
Richard sälja entreprenadmaskiner  
och tillbehör i sitt hem Enke-
gården i Ottravad. Efter att ha  
börjat som ett sidoprojekt i relativt 
liten skala har verksamheten vuxit. 
Idag jobbar båda på heltid och till 
slut fattades beslutet att uppföra 
nya lokaler inne i Tidaholm, strax 
bakom Jem & Fix. 

–  Det blev lite trångt hemma men 
nu har vi ändamålsenliga lokaler på  
totalt 1150 kvadratmeter. En annan 
fördel är att det är lättare för våra 
kunder och leverantörer att ta sig till 
oss, berättar Josefine. 
Det finns även planer på att hyra 
ut delar av fastigheten till andra 
företag.
– Vi har en lokal på 430 kvadratmeter 
som är tillgänglig för uthyrning. 
Tillsvidare används den för vår 
utställning av MultiOne-maskiner, 
avslutar Richard. Multione EZ 7 och EZ 8

Motor: 100% elektrisk 
Hastighet: 12,5 km/h
Oljeflöde: 35 l/ min
Lyftkapacitet: upp till 1800 kg

Fr.  412 000:- + moms

MultiOne 8.4 SK
Motor: Kubota 4 cyl, diesel, 26 hk
Hastighet: upp till 22 km/h
Oljeflöde: 52 l/min
Lyftkapacitet upp till 1600 kg

MultiOne 5.3K
Motor: Kubota 3 cyl, diesel, 25 hk
Hastighet: upp till 12,5 km/h
Oljeflöde: 50 l/min
Lyftkapacitet: upp till 1200 kg

Fr.  273 000:- + moms

9
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Hägnelundsv. 4, Tidaholm

0502-403 50

070-955 67 55

Skanna  
QR-koden  
och se  
produktfilm:

MultiOne 10.9
Motor: Kohler 4 cyl, diesel, 75 hk
Hastighet: upp till 40 km/h
Oljeflöde: 95 l/min
Lyftkapacitet: upp till 2700 kg

Fr.  539 490:- + moms

Ny uppdaterad modell!
One drive:
• Farthållare
• Tracklock
• Ny instrumentering

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar

Största  
modellen!

100% el

– en maskin för alla arbetsuppgifter
Den passar alla typer av uppdrag: från jordbruk till landskapsplanering, fastighetsunderhåll 
och gör-det-själv-underhåll. Tillval finns såsom inglasad hytt, AC och redskapsfäste på 
baksidan. Med 10 olika serier, 19 konfigurationer och över 170 olika originaltillbehör är 
MultiOne den bästa midjestyrda redskapsbäraren på marknaden. 

Vi utför service på din MultiOne och säljer originaltillbehör



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

10/5-7/9      Quizpromenad på Turbinhusön

12/5-29/12   Torgdag onsdagar på Gamla torget

28-30/5       Tipspromenad, start Velinga kyrka

15-30/5       Utställning på Konstlitografiska museet

30/5   Yans gård öppnar

5/6       Afternoon Tea på VinContoret

12-6-14/8      Sommarkväll på VinContoret

15-27/6       Utställning i Konsthallen, Dana Ingesson

1/7   Bubblans GDS tvätt öppnar

2/7 & 9/7      Grillbuffé på VinContoret

3/7-8/8       Utställning i Konsthallen, 
       sex olika konstnärer

OBS! På grund av risken för smittspridning ställs just  
nu vissa evenemang in eller får ett ändrat upplägg. Vi  
rekommenderar att du också kontrollerar på arrangörernas 
webbplatser för att säkerställa att du får rätt information.

Se evenemang på: www.tidaholm.se

Din lokala maskinuthyrare

Hos Ramirent hittar du Sveriges största utbud av alla typer av bygg-
maskiner, ställningar, liftar och allt som behövs för ditt byggprojekt. 
Besök något av våra kundcenter eller slå oss en signal så hjälper vi dig 
att hitta precis det du behöver. 

Falköping 
Tunnelgatan 1
0515-315 50

Skövde 
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Hyr dina  
maskiner hos oss!

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
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Stallängsvägen 13, Tidaholm

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

Betala med 
kort eller: 

Vid stora 
beställningar 
kan utkörning 

ordnas

PIZZA •• KEBAB •• SALLAD

05005022 --114646  4646

DAGENS LUNCH 95:-

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

VATTENFLASKA 
till alla som beställer pizza 
Med reservation för att det tar slut

Till alla våra kunder:
Du som inte vågar komma in, 
vänta gärna på parkeringen så 

kommer vi ut med maten. 
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STORT URVAL

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

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

0738 18 19 59

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



STUDENTSKYLT

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

dessutom emot ett oturligt regnväder.

Vi har 14 mallar, nedan ser du några av dem men fler finns på vår hemsida.

Skyltens storlek är 50x70 cm och levereras med pinne.

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

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

Ni hittar oss på Ulvestorpsgatan 1B
Öppet mån-fre 07.30-16.00

395 kr

www.tidareklam.com
eller ring 0502-106 00

1 7 8 9 142

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
200:- 

2,7 liter  
Ord. pris 270:-

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.



SOMMARKAMPANJ
Boka under perioden 17 maj – 8 augusti

Nu sänker vi våra priser på utvalda tider under dessa veckor.

Mån-fre  06.30-16.30  200:-/tim  ord. pris 250:-

Mån-fre  De två sista bokningarna 200:-/tim   ord. pris 280:- 

Lör-sön   De två första bokningarna 200:-/tim   ord. pris 280:-

Lör-sön   De två sista bokningarna 200:-/tim   ord. pris 280:-

   
Ovan priser gäller för medlemmar. 
Är man inte medlem är priset 330:-/tim.

Vill ni bli medlem så går det bra.
Kostnad för senior 350:- (från 20 år och uppåt)
Kostnad för junior    200:- (upp till 19 år)

För att bli medlem gör så här:
Scanna QR-koden och fyll i dina kontaktuppgifter och skicka iväg så ringer Per Svensson,
från Tidaholms Tennisklubb, upp dig. Eller så följer du steg 1-3 nedan.

1.  Gå in på bokatennis.nu/tidaholmtk och registrera dig (eller via appen). 

2.  Betala in medlemsavgiften på swishnummer: 123 105 11 19 och skriv ”medlemsavgift” i meddelanderutan.

3.  Skicka sedan ett sms till Per Svensson 070-3026619 att du har betalat, då godkänner Per betalningen i bokningssystemet  

 och därefter är det klart att boka både tennis- och padeltider.
 
Förutom tre inomhusbanor så håller även Tidaholms Tennisklubb på och projekterar för två utomhusbanor  
i padel som kommer att anläggas i anslutning till Tennishallen!

www.tidaholmtk.se

Så här kommer du igång
1. Gå in på tidaholmtk.se

2. Klicka i BOKA TID i menyraden.

3. Klicka på Instruktionslista. Där väljer du  

om du vill registrera dig via webben eller 

appen. Följ instruktionerna. 

Spela padel i sommar!

Vi vet vilka däck 
du behöver!
Däckteam är en av Sveriges största kedjor när det kommer till däck och fälgar.  
Vi har 150 verkstäder anslutna till oss över hela Sverige som erbjuder  
däckservice med hög kvalitet och ett ständigt miljötänk där många  
dessutom kan uppvisa certifikat över att vara miljösäkrade. 

Vi erbjuder följande däckservice:
• Däckskifte
• Däckhotell
• 4-hjulsmätning
• Däckbalansering
• Lufttryck

• Nitrogen
• TPMS
• Byte av fälgar
• MC-, lastbils- samt  

traktordäcksförsäljning

Visste du att ni kan boka däckskifte online?
Enkelt och smidigt – gå in på www.dackteam.se/hjo

Metallvägen 12C, 544 50 Hjo   Tel. 0503-101 82, 0735-323 100 (Jourtelefon)

Öppettider: mån-fre 08.00-17.00, lunch 12.00-13.00
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Foto: Sören Lejhage
Effektfullt kort skärpedjup.

Foto: Helena Nilsson
Härligt väder på Turbinhusön. Då vill man gärna  
njuta av solen på den parkbänken.

Foto: Caroline Gyllingberg 
Tussilago och fjäril, då är det vår!

Foto: Anna Eriksson
Tranan, symbolen för våren.

Tävlingsvinnare: Anna Ståhl
Ett välkänt motiv och vackra vårträd men ändå skickligt 
av fotografen att åstadkomma denna bildkomposition. 
Anna vinner en powerbank.

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. 8/8 2021. Saknar du  
Instagram går det också att mejla till  fototavling@tidareklam.com eller skicka pappersfoton. 
Genom att delta i fototävlingen ger du Tida Reklam rättighet att använda bilderna.

F T TÄVLING

Demodagar:
Fredag 4/6 Hjo utanför Coop f.d. Netto  14.00-17.00
Lördag 5/6 Hjo utanför Coop f.d. Netto   10.00-15.00
Fredag 11/6 Hjo utanför Coop f.d. Netto  14.00-17.00

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

Ring och boka ett 
kostnadsfritt besök
på din tomt!

NYA GENERATIONEN ROBOMOW ÄR HÄR!

2021 års Robomow-modeller är här:  Vi introducerar RK och RT serien!

• 4’3 tums touchdisplay

• ny modern och stilren design 

• nytt och unikt klippsystem – jämnare, lägre samt förbättrad kantklippning

• nya patenterade drivhjul – ökat grepp och klarar en lutning upp till 45%

• appstyrda med enkel planering av körschema.

Köp en ny Robomow idag och få upp till 4 års garanti*.
* Läs mer på hemsidan.



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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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:

Självscanning – ett smartare sätt att handla.
För dig med ICA-kort. Anmäl dig i förbutiken.
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Återbruket och Brukets Allservice  drivs av Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening som 
idag sysselsätter ca 30 personer som kan ha svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden 

av olika anledningar. Vi är väldigt  stolta över både det vi byggt upp, alla våra medarbetare och att 
det ger många människor en meningsfull sysselsättning. Vi är ett  Socialt företag. Det innebär att 

våra ledord och motton är att skapa samhällsnytta, integration och hållbar utveckling.
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Folkhögskola, konferens, vandrarhem, lunchservering, kurser, 
föreningsmöten, studiecirklar...
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Beläget på västra sluttningen av 
Hellidsberget, med milsvid utsikt 
över Tidaholm och  flera västgötska 
platåberg ligger Hellidens slott. 
År 1858 lät baronen Hans Henrik 
von Essen bygga en herrgård 
på platsen som är grunden till 
dagens slott. Hans Henrik von 
Essen brukar kallas Tidaholms 
grundläggare då han gjorde det till 
en tätort och industriort genom att 
mordernisera järnbruket till att bli 
den svenska bilindustrins vagga. 
På 1860-talet startade von Essen 
Vulcans Tändsticksfabrik som blev

världens största i sitt slag och 
än idag dominerar svensk 
tändsticksindustri. Alfred von 
Essen efterträdde sin far som 
godsherre på Helliden. I och med 
sitt äktenskap med Ella Dickson, 
dotter till köpmannen Robert 
Dickson, fick han tillsammans 
med arkitekten Helgo Zettervall 
möjlighet att utvidga herrgården till 
ett slott av ungefär dagens utseende 
och storlek. Alfred von Essen 
hade stora ekonomiska problem 
och efter Kreugerkraschen 1932 
blev det konkurs på Helliden 

och han dog kort därefter. Allt 
såldes utom huvudbyggnaden där 
friherrarinnan Ella von Essen 
bodde kvar till sin död 1950. 

I Blåbandsrörelsen ägo
År 1951 köpte Blåbandsrörelsen 
den något förfallna byggnaden med  
park och dammar för 80 000 kr. 
Efter om- och tillbyggnationer 
med Bo Boustedt och Hans-Erland 
Heineman som arkitekter inleddes 
folkhögskolans första vinterkurs 
med 32 elever år 1952. Sedan dess 
har skolan genomgått en ständig 
förändring både till utseendet och 
pedagogiskt. 

Populär folkhögskola
Idag används slottet med dess 
50 rum tillsammans med de sex 
ytterligare byggnaderna på tomten 
till samlingslokal, expeditioner, 
kök, matsal och elevbostäder. 
Skolan hyr dessutom lokaler i 
centrala Tidaholm där de har en 
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Hellidens folkhögskola

unik l itografisk verkstad såväl 
som lokaler i Skövde. Litografiska 
akademin driver ett museum 
på Helliden med litografins 
utveckling under 200 år samt det 
allra senaste inom den litografiska 
konsten i form av spännande 
utställningar.

Vid skolans långa kurser finns 
totalt cirka 185 deltagare, 100 av 
dessa läser på distans, resterande 
finns i skolans lokaler och ungefär 
30 boende på slottet. Deltagarna 
är fördelade på allmän kurs, 
lärarassistentutbildning, grafisk 
design, konsthantverk med tre 
tekniker (keramik, silversmide 
och textil), Skövde konstskola 
och Graffiti Grafik. Kurserna 
Hembygd, Fördjupningsår – krea- 
tiva yrken, Fotoprojekt och 
Berättande fotografi ges på distans, 
liksom möjlighet att läsa in allmän 
kurs och lärarassistentutbildning 
på distans.

“Folkbildning och utbildning 
i en kreativ, utvecklande och 
drogfri miljö.”

Hellidens folkhögskola har en 
tydlig profil fri från droger och 
alkohol. Blåbandsrörelsen som 
äger och driver Helliden är en 
nykterhetsorganisation med en 
demokratisk, kristen, humanisk 
grundsyn som verkar för ett bättre 
samhälle fritt från alkohol och 
narkotika.

Avgående rektor
Lena Elmquist har jobbat som 
lärare på skolan sedan 1986 och  
rektor de senaste tio åren. Till 
hösten lämnar Lena nu tjänsten  
som rektor på Hellidens folk-
högskola men fortsätter undervisa 
en dag i veckan. 
Ny rektor är Gabriella Idholt 
som tillträder 1 oktober. “Mycket 
positiv, trevlig och duktig person. 
Det känns väldigt tryggt att lämna  
över till henne”, säger Lena om den 
nya rektorn. Förutom att Gabriella 
varit både deltagare och lärare på 
Hellidens folkhögskola tidigare 
har hon studier i socialpsykologi, 
jobbat som folhälsostrateg i Västra 
Götalandsregionen, lärare på 
Tidaholmsanstalten samt föreläsare 
på läkarprogrammet i Göteborg 
har hon även hunnit med.

– Det bästa med folhögskolan är 
att det är en sån bra studie- och 
utbildningsform. Ofta pratar man 
om att Folkhögskolan är bra för 
dem som inte klarat gymnasiet 
men den är bra för alla, även dem 
som det har gått bra för. Det 

är det som är så viktigt med 
folkhögskolan, att det finns 
människor här av alla slag, det är 
stor mångfald, säger Lena. 
– Som rektor har jag lärt mig 
mycket genom att ha fått lära 
känna  väldigt många och olika 
människor. Dessutom hur viktigt 
det är med demokrati, att folk får 
vara med och bestämma. Att det är 
viktigt att ta hänyn men även vara 
tydlig med vad man själv anser och 
vill, menar Lena när hon berättar 
vad hon lärt sig.

Rekrytering till hösten
Just nu på Helliden pågår 
rekryteringsarbetet för höstens 
kurser. Under maj sker mycket 
planering inför hösten med 
antagning av nya deltagare 
samtidigt som de avslutar de 
pågående  kurserna. Utöver 
folkhögskolans verksamhet på 
Helliden ordnas i samverkan med 
Blåbandsrörelsen samt andra 
organisationer och studieförbund 
korta kurser och konferenser. 

Dagens lunch
Varje vardag serverar Helliden 
en fantastisk lunch 12.00-13.30 
för alla att ta del av och står 
även till bygdens förfogande för 
studiecirklar, föreningsmöten och 
mycket annat. Att bo på slottet 
är mycket speciellt och det finns 
möjlighet till både studentboende 
och vandrarhemsboende i slottets 
unika miljö.

Telefon: 0502-178 00
helliden@helliden.se

www.helliden.se

Familjen Von Essen och tjänstefolk utanför Gamla Helliden, 1880-talet.

Lena Elmquist, rektor.
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Dags att boka rengöring  
av ventilationssystem

Vi utför ventilationsrensning av frånluft från  
er köksfläkt, takfläkt och värmeväxlare.

Allt till ett rimligt pris och med ROT-avdrag.
Vi håller avstånd, använder munskydd  
och handsprit mellan alla våra kunder!

Christer
Freddy

Janne

Vi utför:
Förutom sotningar även

besiktningar och ventilationsrensningar.

Före Efter

Medlem av Sveriges 
Skorstensfejares Riksföbund

För pris ring:
0502-107 00 

0708-85 91 91

www.tidaholm.se/kompetenscentrum
kompetenscentrum@tidaholm.se

STUDERA SOM VUXENSTUDERA SOM VUXEN
Nu är det dags att söka kurser som 
startar i augusti!
 
Information om kurser och ansökan:
www.tidaholm.se/kompetenscentrum

SÖK INNAN
 16 Juni

Konsthallen
2-13 juni, Torbjörn Samuelsson och 
Ellinor Johansson

15-27 juni, Dana Ingesson

3 juli - 8 augusti, två utställningar
plan 1: Sandra Holst 
plan 2: Daniel Björkert, Angelica Harms,  
Eva Karlsson, Lena Källberg, Peter Wiklund

21 augusti – 19 september, tre keramiker
Jan-Åke Andersson från Tibro, Anna Bergström 
från Tiveden och Börje Eriksson från Kinnekulle

24-26 september, Konstnatten

Kulturmagasinet
Försäljning av hantverk och närproducerat. 
Keramik, textil, hudvård, linnekläder, betong mm

Pysselboden
Ett pysslarens paradis. För barn och unga som 
vill få utlopp för sin kreativitet.

Handelsboden
Försäljning av hantverk och närproducerat.
Trasmattor, luffarslöjd, tovat, stickat, trä mm

Kaffestugan
Glasscafé med egengjorda våffelstrutar

Turbinen
Stenugnsbageri med mat och fika. Njut inne i 
unik miljö eller ute på serveringen vid Tidan.

Hitta lugnet  påHitta lugnet  på
 Turbinhusön Turbinhusön

. se/turist
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Korsord

Namn
Adress
Postnr   Ort
Mobil
E-post

Klipp ut sidan, lägg i ett kuvert märkt  
”Knep & knåp” och skicka senast 8/8 till  
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm 
eller mejla era svar till info@tidareklam.com 

INLEDER 
VARMA 
SOCKOR

= mc²
ÄNGELHOLMS 

PENSIONÄRERS 
BOWLINGKLUBB

SKRATT  
I CHATT

KOMMER  
LEKSKEPPET

GLÄNSA

LÄRLINGS-
LÄKARE

TIDAKLUBB
ANDRÉ, 
PÅ SVT 
SPORT

SKY-
FÄRGAT

HÅRTORK

GRAPHICS 
INTER-
CHANGE 
FORMAT

ASATRO-
APO-

KALYPS

KORT
PÅ-

ANNON-
SERING

HEM-
SLÖJDS-

MÖTE 

INLEDER 
MIDDAG
BUSCH-
PARTI

SKOL-
BETYG

1994-2011

VERKS-
NUMMER

LENNART
SKOG-
LUND

FART- 
REDUCE-

RAD

SÅ  
KALLAD NATRIUM

USA:S 2:A
HAR 

ERNST 
KIRCH-

STEIGER 
GJORT 

MÅNGEN 
GÅNG

VULKAN 
PÅ  

SICILIEN
OGRUM-

LAD
GULD-

GRÄVAR-
TRIO

ERSÄTT-
NINGEN

KLIBBTRÄD

LJUDANLÄGGNING
DAGDRÖM

BIDRAG I 1987 ÅRS 
MELODIFESTIVAL 

UND-
VIKER

MINSTA 
LAND-

SKAPET

VAR SKEPP 
OFTA 

GJORDA 
AV FÖRR

SAGO-
BESKOW

ITALIENS 
SVAR PÅ 

SVT

MÄKTAR MED CYLINDER- 
HATT 
(stava 
med S)

VULCAN  
ÄR EN I  

TIDAHOLM

ADENIN

UNGEFÄR

PLANTERA 1/10
HJORD SLÄKTE

BÄRS PÅ 
AXLARNA VILL BLI 

NYKTRA

CAPONE INDIANA  
UNIVERSITY 

KOKOMO

HALKAR SKARABORG

BRITTISK 
TON- 

SÄTTARE
FLÖJT-

GUD
SERVERAR  

KÖTTBULLAR I  
HELA VÄRLDEN

BUTIK I 
EKEDALEN KALLA

HÖJT F I MUSIKEN LUDVIG 
SIGURDHAR DE I  
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LING
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KUNGLIG 
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TURNÉ

SERBIENDOMÄN
MOTSATS 
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GICK 
IHOP MED 
IOGT 1970

VI-
OBJEKT

LINDGREN FRÅN 
VIMMERBY

RÖDA KORSET DAVID ADAM
SKIVA 
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KVÄVE BEGÅVAD KAN MAN 
MANEGEN
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Lös vårt korsord, vi drar en vinnaren som får to go-sallad från 
Sagaform. Det räcker med rätt ord i de gulmarkerade fälten för 
att kunna vinna. Facit publiceras på vår hemsida 10/8.BARNSIDA

Färgerna har försvunnit från teckningen! Siffrorna visar var färgerna ska fyllas i. Vi  
drar tre vinnare som får ett presentkort på Turbinen Tidaholm, glass/fika värde 50 kr.

Sudoku
Lätt Medel

N
am

n: _______________________________

A
dress: _______________________________

Postnr, ort: ___________________________

E-post: ___________________________

Å
lder: _________

Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Knep & Knåp” 
och skicka senast 8/8 till: Tida Reklam, Ulves-
torpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm. Ni kan även 
mejla in era svar till info@tidareklam.comVinnare i förra numret blev Nova Andersson, Willow Karlsson och Arvid Gustafsson.
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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!
Varmt välkomna till din lokala 

optiker sedan 1940-talet!

Student & Sommaren 2021

Ny endagslins – köp nu!

SUPERDEAL: 2:a parets glas utan kostnad!  
Vill du ha ett extra par, ett skönt dataglas eller solglasögon med styrka?  

Du väljer! Varmt välkomna att boka tid för en synundersökning!



Hos oss blir du unik!
Håll utkik efter våra konton på Instagram och Facebook. 
Där lägger vi ut alla erbjudanden och ni kan kontakta oss 
där för tidsbokningar eller info.   

  Husse.Barbershop     Husse Barbershop   

Vi finns på Nya Torget 4 i Tidaholm    Tel. 076-586 14 16

Öppet: måndag-fredag 09.00-18.00, lördag 10.00-14.00

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

Nu ses vi i Falköping
Vi stänger bankkontoret i Tidaholm. Från och med 28 juni hälsar vi 

dig välkommen till våra lokaler på Stora torget 5 i Falköping.

När sker stängningen av kontoret i Tidaholm? 

Vid midsommar. Från och med 28 juni hälsar vi våra 
kunder välkomna till Falköping.  

Vad är orsaken till beslutet, har andelen  
fysiska besök gått ned påtagligt?  
Det här är en kunddriven förändring, som innebär att 
vi anpassar oss till kundernas förändrade beteenden. 
98 procent av alla bankärenden utförs digitalt och vi 
har över tid sett att besöken på kontoret minskar och 
detta då redan innan pandemin.

Vad händer med personalen i Tidaholm  
och hur många jobbar där just nu? 
Sedan ett antal år tillbaka har Tidaholm och 
Falköping fungerat som ett kontor. Det innebär  
att personalstyrkan har arbetat med alla kunder i 
verksamhetsområdet och vi har gemensamt  
bemannat lokalerna i Tidaholm och Falköping.  
Vi är fyra medarbetare som från midsommar kommer 
sitta samlade i Falköping. Senare i höst kommer  
även Frida Ålebring tillbaka till kontoret efter sin  
föräldraledighet. Det är vi väldigt glada för!

Hur ska kundkontakten hållas/vårdas framöver? 

Tidaholm är en mycket viktig marknad för oss och 
vi kommer även fortsättningsvis vara en personlig 
bank som finns nära kunderna, oavsett om mötet 
sker på kontor, via telefon eller digitalt. Idag erbjuder 
Handelsbanken personlig service och teknisk  
support via telefon dygnet runt men vill kunden få 
mer kvalificerad rådgivning om sin ekonomi finns den 
möjligheten endast på vardagar under kontorstid.  
En viktig del i förändringen är att banken satsar mer 
digitalt och kompletterar kontorens öppettider genom 
att ge kundtjänst bättre förutsättningar att hjälpa 
kunden.

"Vi önskar alla befintliga och  
blivande kunder en trevlig  
sommar! Kom ihåg att vi aldrig  
är längre bort än ett telefonsamtal." 

Rebecca Ingvall 
Kontorschef
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Mathias Lundgren, ordförande
Ålder: 48 år
Familj: fru, 3 barn, 2 hästar, 1 hund
Utbildning: 2-årig verkstadsteknisk med 
inrikting plåt & svets, Rudbecksgymnasiet
Yrke: egenföretagare
Hobby: bygga om saker i min verkstad

Varför engagerar du dig i lokal-
politiken?
Det blev en naturlig övergång efter 
att ha varit med i föräldraföreningen i 
Ekedalens skola.

Vad är dina mål? Vad vill du 
uppnå som kommunalpolitiker  
i Tidaholm?
Jag vill vara med och skapa en attrak-
tiv kommun med levande landsbygd.

Varför valde du att vara 
politiker för Liberalerna?
Det var mest en slump. Vi märkte i 
föräldraföreningen att det var svårt 
att få information från skolan, så jag 
gick med i Liberalerna och kompisen 
Moderaterna. Nu känns det som att 
det är rätt parti för mig.

Fem beskrivade ord om dig i  
en platsannons?
Intresserad, orienterad, stresstålig, 
nyfiken och positiv.

Vad hade du för dröm  
som liten?
Köra lastbil.

Vad har du för dröm nu?
Att bygga upp mitt företag och kunna 

ge mina barn möjlighet att ta över 
när det är dags att fokusera på annat.

Om du inte jobbade som 
egenföretagare, vad skulle du 
jobba med istället?
Typ arkeolog eller liknande. Väldigt 
intressant att försöka förstå hur de 
tänkte/gjorde förr.

Vilken egenskap hos dig tycker 
du mest/minst om?
Mest förmågan att sortera och priori-
tera mentalt samt målinriktiad. Minst 
att jag kan vara för ivrig.

Vad är din drömsemester?
Karibien.

Vilken är din favoritapp?
Spotify.

Vilken är din favoritpryl?
Min verktygslåda.

Fem saker i skafferiet/kylen du 
inte vill vara utan?
Öl, chilinötter, pärondryck, grillkött, 
ägg.

Har du någon udda/oväntad 
förmåga?
Kan sy gardiner.

Nämn tre saker du absolut inte 
kan göra?
Laga mat, hoppa bungyjump, hoppa 
fallskärm.

Vilket TV-program skulle du 
vilja medverka i?
Antingen Maxat eller Bäst i test.

Vilket uttryck använder du för 
mycket?
”Jaså du tänker så?”.

Främsta levnadsregel?
Prioriterar positivt energiflöde.

Vad skulle du vilja ändra på i 
Tidaholm?
Jag vill att det politiska blir mer 
fokuserat på lösningar och att vi 
gemensamt hittar bästa vägen framåt 
för Tidaholms ALLA invånare. Samt  
kunna locka fler att engagera sig för 
politik.

Läs även Tidaholms-Guidens 
krönika skriven av Runo 
Johansson på sida 60.

Jenny Svensson, vice ordförande
Ålder: 33 år
Familj: man Robin, barnen Alma och Alvar
Utbildning: frisörgymnasiet i Skövde
Yrke: frisör
Hobby: träning

Varför engagerar du dig i lokal-
politiken?
Jag vill vara med att påverka det som 
händer här. Även förstå varför vissa 
saker blir som det blir.

Vad är dina mål? Vad vill du 
uppnå som kommunalpolitiker  
i Tidaholm?
Jag vill att alla som bor i HELA 
Tidaholms kommun ska känna sig 
delaktiga och få samma villkor  
oavsett om du bor i innerstaden  
eller på landsbygden.

Varför valde du att vara  
politiker för Liberalerna?
När jag började som frisör i Tida-
holm så kände jag att det jag pratade 
med mina kunder om ville jag dela 
med mig av, jag ville säga det till dem 
som kunde påverka. Då bjöd Birgitta 
(L) in mig till deras liberalmöten.

Fem beskrivande ord om dig i 
en platsannons?
Energisk, social, stresstålig, intresse-
rad och lättlärd.

Vad hade du för dröm  
som liten?
Att bli frisör, få barn, man, hus  
och hund.

Vad har du för dröm nu?
Att vi ska få en varm sommar med 
många grillkvällar med vänner.

Om du inte jobbade som frisör, 
vad skulle du jobba med 
istället?
Jag skulle vilja testa vara en säljare, 
gärna en som reser runt lite.

Vilken egenskap hos dig tycker 
du mest/minst om?
Minst tycker jag om min korta stubin, 
men den har jag fått jobba med sen 
jag fick barn, så det är bättre. Mest 
tycker jag om att har jag bestämt mig 
för att göra något så gör jag det.

Vad är din drömsemester?
Till USA med mina barndomsvänner 
Anna, Emma och Elisabeth.

Vilken är din favoritapp?
Podcast.

Vilken är din favoritpryl?
Jag köpte ett hantelställ som jag är 
väldigt nöjd med.

Fem saker i skafferiet/kylen du 
inte vill vara utan?
Vaniljkeso, jordgubbssylt, jordnöts-
smör, pepsi max, godis.

Nämn tre saker du absolut inte 
kan göra?
Bergsklättring...

Vilket TV-program skulle du 
vilja medverka i?
Bäst i test.

Vilket uttryck använder du för 
mycket?
”Men gud vad kul”.

Främsta levnadsregel?
Ta dagen som den kommer, det 
ordnar sig alltid.

Vad skulle du vilja ändra på i 
Tidaholm?
Jag skulle jättegärna se en pumtrack- 
bana likt de på Billingen. Det skulle 
vara fantastiskt roligt för alla barn.

Runo Johansson avgår som ordförande för Liberalerna i Tidaholm, Mathias 
Lundgren blir ny ordförande och Jenny Svensson vice ordförande. I augusti avgår

Runo även som oppositionsråd och kommer att ersättas av Ingemar Johansson 
under förutsättning att det godkänns i kommunfullmäktige under våren.
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Hägnelundsvägen 1, Tidaholm
Tel. 0502-108 61  Välkommen!

Öppettider: måndag-fredag 11.00-17.00

GATUKÖKRossiesooo

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Köttbulle-
meny

Köttbulle-
meny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Hamburgare 
valfri meny

Hamburgare 
valfri meny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Valfri 
korvmeny

Valfri 
korvmeny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Gäller t.o.m. 30/6 2021  
med kupong

Valfri 
barnmeny

Valfri 
barnmeny

10:- 
rabatt

10:- 
rabatt

I alla menyer ingår
Coca Cola, Fanta eller Sprite

Välkommen att höra av er!
Tel. 076-160 09 55
www.tidastad.se

Vi önskar alla  
tidaholmare

Trevlig sommar!

Privatstäd • Företagsstäd • Fönsterputs • Flyttstäd

Torggatan 1       522 31 Tidaholm       0502-715 29

Välkommen till en välsorterad hälsokostbutik!

Läsglasögon
Hudvård

 Ekologisk solskydd

Veganprodukter

Superfood
Livsmedel

Presenttips

Kosttills
kott

EGENVÅRD - alltid receptfritt



Besöksadress: Ulvestorpsgatan 1B, 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. Fasad-
skyltar, 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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I mer än 20 år har vi producerat

TRYCKSAKER
• Visitkort
• Kuvert
• Fakturapapper
• Brevpapper
• Anteckningsblock

• Foldrar
• Broschyrer
• Tidningar
• Böcker
• Biljetter

• Reklamblad (DR)
• Lunchkuponger
• Affischer
• Inbjudningskort
• Tackkort

• Etiketter
• Konferensblock
• Tidkort
• Presentkort
• Mappar m.m.

• Logotyp
• Skyltar
• Bildekor
• Kläder
• Grafiskt utförande

VI KAN ÄVEN 
HJÄLPA DIG MED:

Välkommen till en grafisk totalleverantör! Allt på ett ställe!

tidareklam.com      Ulvestorpsgatan 1      0502-106 00

Original      Trycksaker      Mässmaterial      Skyltar      Bil- och Fönsterdekor      Dekaler      Klädtryck      Hemsidor      Give-aways

Ett TRYCKERI nära dig!

Daniel

Tove
Fredrik 
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Flera somriga tips finns 
i T-G nr 2 2018 och 2019.  
Du vet väl att du kan läsa 
våra tidigare nummer på 

tidaholmsguiden.se? 
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Myggor = nej tack!
I Sverige finns cirka 2500 myggarter men visste du att endast ett  
trettiotal av dem är blodsugande?  Likväl tycker många att det lilla  
djuret är en rejäl sommarplåga. 

Mygg på semestern?
Mygg undviks såklart genom att 
inte vara på myggrika platser. Dit  
räknas bland annat ställen vid vatten- 
drag. De svenska fjällen är (ö)kända  
för att det är mycket mygg men det 
är en sanning med modifikation.  
Det mesta av dem finns främst  
nedanför trädgränsen, vandrar man  
upp på kalfjället är det ofta  
betydligt mindre. Blåsigt fjällväder  
reducerar också myggantalet.

Mygg på tomten?
Här finns några förebyggande åtgärder. 
Undvik stående vatten i form av till  
exempel pölar, fyllda hinkar, kannor  
och fågelbad då larverna frodas i våt 
miljö. Att sköta tomten väl hämmar 
även tillväxten – klipp gräset ofta,   
rensa ogräs, snår och buskage. Krydd-
växter som basilika, mynta, citron-
meliss, rosmarin och lavendel kan 
med fördel ställas på uteplatsen då 
myggor inte gillar eteriska oljor.

Gör egen myggskrämma
Vill du slippa mygg under grill- 
kvällen? Dela en lime på mitten och 
stick in 10-12 kryddnejlikor i vardera  
halva. Myggorna tycker inte om  
doften som sprids och håller sig  
borta. Är det en stor uteplats eller  
mycket folk kanske det behöver  
göras några fler skrämmor.

Ogillar kaffe – gillar öl
Kaffesump är inte bara skräp utan 
kan användas som bekämpnings-
medel. Lägg färsk kaffesump (eller  
färskt kaffe) i en skål och täck med 
foliepapper. Låt stå mörkt och svalt  
så det torkar tillräckligt. Därefter  
kan innehållet tändas som rökelse. 
Tillsätts lagerblad blir tipset dess-
utom ännu effektivare. 
Myggen må ogilla kaffe men alkohol  
är däremot populärt, framförallt om 
det finns i din kropp. Är du ensam 
om att dricka i ett sällskap är risken 
stor att du blir en måltavla.

Skydda dig själv
Många älskar att gå i shorts, linne och  
barfota på sommaren men tyvärr upp- 
skattas det också av myggen. Den 
bästa klädseln är ljus, luftig och hel-
täckande. Ju mindre yta naken hud  
desto mindre som kan bli bitet.  
Ljus tygkulör är bra då myggen dras 
till mörka färger. Att hålla god hygien  
lönar sig då till exempel nakna fötter,  
svett och ofräscha träningskläder  
lockar lite extra. 
Som redan nämnts är det osmart 
att dricka alkohol om du vill hålla  
myggen borta. Däremot är vitlök en 
mycket effektiv kur, oavsett om du 
äter den eller smörjer huden med 
den. Även persilja och beckolja är 
användbara kurer.

Gillar myggen dig?
Har myggen några favoritpersoner? 
Ja, det stämmer överens med veten-
skapen att vissa är mer omtyckta än 
andra. Bland annat är blodgrupp 0 
populärare än övriga blodgrupper. 
Bakterierna som bryter ner hudens 
fettämnen varierar från människa  
till människa – en del lockar mygg 
mer än andra. Har du hög kropps-
temperatur eller andas mycket blir 
du lättare en måltavla. Därmed blir 
ofta gravida och överviktiga utsatta.

Källor: skonahem.se, expressen.se

Besöksadress: 
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-77 45 00 
tbab@tidaholm.se

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

Läs mer på www.tbab.se 

Kungsbro
– för Tidaholm i tiden
Kontakta oss för mer information
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Gäller t.o.m. 5/6.

Erbjudande  Erbjudande  
PERENNERPERENNER

LIDÉNS HANDELSTRÄDGÅRD
Perenner, bärbuskar, klätterväxter, träd,  

egenodlade sommarblommor, tillbehör trädgård

Tag 4 betala för 3

 Lidéns Blomsterhandel AB 
Kämpegatan, 522 31 Tidaholm  

Tel. 0502-100 95

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.

Frukostbuffé 89:-
Alla fredagar 08.00-10.00

Brunch 159:-
Alla lördagar 09.30-13.30

After work / Take away
Alla fredagar 17.00-20.00 eller längre om  
restriktionerna hävs. Se Facebook och  
Instagram för meny (menyn uppdateras  
varje ny månad).

BESTÄLL  
MIDSOMMAR-

MIDDAG 
inkl. dessert

215:-

Vår uteservering är öppen!

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

För de som är sugna på hamburgare på lördagskvällen 
finns nu JIVES burgar-kit! Välj mellan fyra olika paket 
och färdigställ hemma! Instruktioner medföljer.

240:- för två personer inkl. dessert, 200:- utan dessert.
Alla paket innehåller kött (alt. veg) och bröd. 

Vi har catering till skolavslutningen, studenten, kick-off 
med mera. Välj mellan tre olika plankor, italiensk buffé, 
skaldjursbuffé, tapasbuffé och hamburgerbuffé.
Se hemsidan för meny och priser.

BURGAR-KIT

DAGENS LUNCH 95:-

CATERING

ÖPPETTIDER
Måndag  08.00-15.00
Tisdag-torsdag  08.00-17.00
Fredag  08.00-20.30
Lördag  08.00-14.00
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Tidaholms låsbutik  
Bravida firar ett år
Bravida Fire & Securitys butik öppnade i mars förra året. De kan se  
tillbaka på ett lyckosamt startår.

Bravida Fire & Security är en filial  
till Skövdekontoret som har funnits  
i Tidaholm sedan november 2019. 
I mars förra året öppnade deras  
låsbutik på Egnahemsvägen (mittemot  
Tidaholms Autocenter) som är väl  
synlig när man åker mot Skövde.  
Här kan både privatpersoner och  
företag handla. Det är en Bravida 
Fire & Security-butik vilket betyder 
att de arbetar med:
– nyckeltillverkning
– cylindertillverkning
– lås och beslag 
– inbrottslarm
– passersystem
– brandlarm
– data/telefoni
– styr och regler

Välkända ansikten
I butiken träffar kunderna i första  
hand Henrik Gustafsson och Dennis  
Albinsson – kända ansikten som har  

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

Licensierade och 
ackrediterade
En viktig sak är att de är licensierade 
och ackrediterade av samtliga ledande  
fabrikat inom lås och säkerhet. De 
kan se tillbaka på ett lyckosamt  

startår där de bland annat fick i  
uppdrag att hjälpa till med lås och  
beslag på nya Rosenbergsskolan.
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Dennis Albinsson och Henrik Gustafsson på Bravida Fire & Security.

Passa även på att BOKA GRATIS SÄKERHETSBESIKTNING av din fastighet.

Trygg hemma?

FIRE & SECURITY

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

Butikstider
Mån och ons 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 års
garanti*

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

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

• Nöd- och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

Nu är det dags att smörja låsen:

20% på LÅSSPRAY 
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44 www.mobelkop.se
Ramstorpsvägen 2,

Tidaholm
Tel. 0502-714 81

Köp kvalitet – det lönar sig

Fri hemleverans  
inom 6 mils radie  

från Tidaholm 
–  vi monterar dina  
nya möbler utan  

kostnad. 

COVID-19
Tillhör du en riskgrupp 
och vill boka en privat 

visning av butiken?  
Hör av dig så  
ordnar vi det.

Florida
Svensktillverkad  
matgrupp

Marta
Byggbar soffa. Finns i tyg och skinn. Svensktillverkade hallmöbler. ��������

���� � ���� �����

Vardagar  09.30-18.00 
Lunchstängt  13.00-14.15
Lördagar  09.30-13.00

Fika
Byggbar soffa. Finns i flera 
olika skinn och tyger.

Koster
Svensktillverkad fåtölj. 
Finns i många olika tyger. 

Boss
Soffa med vändbara dynor, sits  
i pocket. Finns i tyg och skinn. 

Brilliant
Fårskinnsfåtöljer. 
Finns i flera olika 
färger samt i tyg  
och skinn. 

Myplace
Fåtölj med musik. Välj mellan 
tyg, skinn och olika fötter.

Vi säljer sängar från:

• Två inbyggda högtalare.
• Lyssna med hjälp av blue-tooth.
• Nackstödet styr ljudet in i 

öronen och isolerar det från 
omgivningen. 

Söker ni lägenheter, lager,  
förråd eller möbellager?

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

Allt från byggnation och 
renovering till förvaltning!

Fotografera din bostad nu 
när det är som vackrast ute!

Med vår kostnadsfria tjänst Försprång® ser vi till 
att all dokumentation och fina bilder finns på plats, 

när du känner dig redo att sälja din bostad. 

0502-300 69 
Lansfast.se/tidaholm
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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 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. För att se 
konsthallens aktuella program 
besök tidaholm.se/turist. 

Vulcanön är en samlingsplats för 
kultur och konst. Här blandas 
historia och samtid, nydanande 
skaparlust och berättelser från förr. 
På besökscentret Vulcanen berättar 
Tidaholms Museum 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. Här kan barnen 
också leka i Barnens hus som nyligen 
flyttat in.

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 fiske-
upplevelse 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

. se/turist

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, tät skog eller 
längs med 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, 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 i centrum.

Hitta äventyret 
i Tidaholm
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RUDBECKSGYMNASIET

Följ oss på Facebook och Instagram
@Rudbecksgymnasiettidaholm

Välkommen till

Rudbecksgymnasiet

”Att ha sovmorgon varje dag är lyxigt, speciellt för oss som bor utanför Tidaholm. Dessutom går vi inte längre eftermiddagar än vad elever på andra skolor gör.”Emma Björnell SA20.

Våra program:
• Barn- och fritid

• Ekonomi

• El och energi

• Estetiska, bild och formgivning

• Fordon och transport

• Industritekniska

• Natur

• Samhäll

• Teknik

• Vård och omsorg

• Program för elever med AS/HFA

Vill du också  
göra en trygg affär 
med bäst betalt?

  Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår* energideklarationen. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 30/6 2021 
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  GAMLA TORGET 10  |  0502 108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM

ANDREAS AGERBORN 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 35

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare 

0709 80 42 30

DANIEL ANDERSSON 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 34
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Välkommen till Yans GårdsCafé!Välkommen till Yans GårdsCafé!
I cafeet finner du våfflor à la mormor Astrid,  
våra hembakade bullar och kakor samt glass och paj.
Vi öppnade cafeet 2016 och har haft många goa gäster.
Cafeét öppnar på morsdag 30/5. Sedan har vi öppet Cafeét öppnar på morsdag 30/5. Sedan har vi öppet 
varannan helg (12-13/6, 26-27/6, 10-11/7, 24-25/7, 7-8/8)  varannan helg (12-13/6, 26-27/6, 10-11/7, 24-25/7, 7-8/8)  
lördag och söndag kl. 14-18.lördag och söndag kl. 14-18.
I gårdsbutiken handlar du lokala produkter,  
lamm- och nötkött samt fårskinn.
Lammsafari erbjuds.

Vi öppnar
MORS DAG 

30/5

N58° 13.85, E14° 4.66

  Följ oss gärna på Facebook! (Yans Gårdscafé)
Ambjörn 070-259 84 31  •  Sofia 070-548 59 23  •  Britt-Marie 073-811 08 44

Tidaholm

9 km

2 km

Hjo Jkp

Yans Gård

Hitta till oss:Hitta till oss:

Rödfärgsmålning (sprut)
Fasadmålning

Tak- och fasadtvätt 
Snickeri

Vi utför svetsning
och utomhustjänster

Tel. 070-68 19 685

Vi hjälper er med målning 
i Tidaholm och Hjo!

ONLINE
together
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Prova vår kvalité
– Överraskas av priset!

Järnvägsgatan 5 Tidaholm | Tel 0502–103 15
Mån-Fre 10–17, lunch 12–14 | Övrig tid enligt överenskommelse

www.tidakok.se

Prova vår kvalité
– Överraskas av priset!

Järnvägsgatan 5 Tidaholm | Tel 0502–103 15
Mån-Fre 10–17, lunch 12–14 | Övrig tid enligt överenskommelse

www.tidakok.se

     Fem beskrivande ord om  
dig i en platsannons?
– Bestämd, envis, målmedveten,  
positiv och ordningsam.

     Vad hade du för dröm 
som liten?
– Bli golfproffs.

     Vad har du för dröm nu?
– Att Coronan ska vara över så vi kan 
börja leva som vanligt igen, saknar 
att åka på fotbolls- och handbolls-
matcher, cuper, resor med mera. 

     Om du inte jobbade på 
Turbinen, vad skulle du 
jobba med istället?
– Hudterapeut.

     Vilken egenskap hos  
dig tycker du mest och 
minst om?
– Tycker mest om mitt driv och vilja 
att göra nya saker, mindre bra egen-
skap är att jag ibland har lite väl stort 
kontrollbehov.

    Vem skulle du vara om du 
fick vara en annan person/
figur för en dag?
– Alexander Pärleros, gillar hans 
podd framgångspodden där han 
intervjuar intressanta personer. 

     Om du fick resa tillbaka 
i tiden och återuppleva en 
händelse, vilken väljer du? 
– En riktigt bra dag på golfbanan 
under ungdomsåren.

     Vad är din 
drömsemester?
– Island.

     Din värsta fobi?
– Höjder.

     Vilken är din favoritapp?
– Mized.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
– Bröd, bananer, ost, cola zero och 
choklad.

     Vilken är din favoritpryl?
– En maskin i mitt jobb jag inte 
skulle kunna vara utan är min  
kavlingsmaskin.

     När lärde du dig senast 
något nytt?
– Som egen företagare så står man 
inför nya utmaningar hela tiden.

     Nämn tre saker du 
absolut inte kan göra?
– Åka berg- och dalbana, snickra och 
simma bland fiskar.

     Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i?
– Husdrömmar eller Vem bor här.

16   Främsta levnadsregel?
– Livet är väldigt kort, njut och gör 
det du vill göra NU. 

17   Vad händer närmaste  
tiden privat?
– Vi (läs sambon) fortsätter renovera 
på vårt hus, näst på tur är tvättstugan.  
För egen del är det fullt fokus på jobb 
hela sommaren men några dagar ledigt 
hoppas jag få till för en semesterresa 
med familjen.

18   Vad händer närmaste  
tiden på jobbet?
– Vi bakar egna hantverkspizzor i  
vår stenugn, kom gärna och prova!  
I dessa coronatider kan man även 
beställa maten i mobilen så kommer 
vi ut till bordet, du slipper köa och vi 
kan hålla avstånd på ett bra sätt. Vi 
har även renoverat i Kaffestugan och 
där har vi utökat våra glassmenyer 
med kakor från vårt bageri, vi bakar 
våra egna glassrån och man kan även 
där beställa i mobilen. Vi hoppas på 
en fantastisk sommar i vår fina stad!
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18 snabba med 
Charlotte Wänerstig

Driftig maratonlöpare

Ålder: 37 år.

Familj: sambo med Stefan Skoog, våra barn Vincent 15 år och Vilma 12 år.

Utbildning: högskoleexamen i praktiskt hälsofrämjande arbete, massör, 
spaterapeut, kostrådgivare, bageri- och konditoriutbildning.

Yrke: egenföretagare på Turbinen, konditor och bagare.

Hobby: träning och löpning, har hunnit med några maraton och längtar 
efter fler, engagerad i föreningsliv, främst som ledare för F12 i HVT där jag 
även sitter som styrelseledamot.
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Öppettider
Mån-tor 11.30-21.00
Fre   11.30-sent
Lör  12.00-sent
Sön  12.00-21.00

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

Vi har öppet på söndagar!

Covid-19

Vi har coronaanpassat restaurangen 

med gott om plats mellan borden 

och tallriksservering!

La Famiglia är en hemtrevlig italiensk 

restaurang i hjärtat av Tidaholm med fokus 

på en trevlig atmosfär, generös service 

och naturligtvis utsökt mat. Vi använder 

de bästa ingredienserna och sträver efter 

njutningsfulla upplevelser. Ser fram emot  

din bokning!

Dagens lunch 
Måndag-fredag 11.30-15.00, pris: 99:-.

Varje dag väljer du mellan 8 olika rätter: 

svensk husmanskost som dagens kött, fisk, 

vegetarisk, 2 pastarätter eller 3 olika pizzor. 

Helglunch
Helglunch serveras på lördagar  

och söndagar kl. 12.00-16.00. 

À la carte
På kvällarna serveras à la carte från det 

italienska köket. Ni hittar vår meny på vår 

hemsida www.lafamigliarestaurang.com  

och här kan ni även boka bord!  

Vi kommer snart att byta vår  
à la carte-meny till mer somriga rätter.

Restaurang i Tidaholm
med doften av Italien!

Nu kan ni köpa  
lunchkuponger 
hos oss!
I varje häfte finns det  

12 kuponger och ni betalar 

endast för 10 st  

– vi bjuder på 2 luncher!

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

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
nddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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 

Välkommen till vår elbutik!SOL- &VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- &VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon
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Välkommen 
till vår elbutik!
Butiken är öppen för 
alla, både företag 
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Vi har även 
VITVAROR!

Sugen på solceller?

Kontakta oss! 

Vi hjälper dig hela vägen!

Vi har även
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uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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.
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Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!
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anläggning och lämnar en offert som är bra 
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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 
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Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 
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56

Vi har nyrenoverade lägenheter.
Ring och boka din visning!

Södra Ringvägen 9C, Tidaholm
Alfons Andersson  

alfons.andersson@sbbnorden.se
Tel. 073-028 70 47

 
  sbb_skaraborg

www.sbbnorden.se

Tre marinader till fläsk, nöt och fågel
Till ca 500 g kött

Vitlök- och timjanmarinad
0,5 dl olivolja
2 msk kalvfond
1 msk balsamvinäger
1 msk honung
2 vitlöksklyftor, pressade
0,5 kruka timjan, hackad
1 tsk salt
1 nypa svartpeppar

Sätt ugnen på 200°. Riv mandel-
massan grovt över en plåt med bak-
plåtspapper. Rosta mitt i ugnen till 
fin färg, ca 5 min. Låt svalna. Skiva 
färska jordgubbar/tina frysta. Koka 
dem mosiga med socker utan lock, 

ca 10 min. Låt svalna. Vispa grädde, 
cream cheese och florsocker fluf-
figt och blanda med limeskal. Varva 
jordgubbssås och gräddblandning i 
åtta glas och toppa med mandel-
massa och finrivet limeskal.

Jordgubbscheesecake 
i glas
8 port

1 liter jordgubbar (färska eller frysta)
1,5 dl strösocker
2 dl vispgrädde
200 g cream cheese
1 dl florsocker
0,5 lime, finrivet skal
100 g mandelmassa
1 lime, finrivet skal

Källa: coop.se

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

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

F
A
V
O
R
I
T
R
E
C
E
P
T
E
T Sriracha- och koriandermarinad

0,5 dl olivolja
1 lime, saft och skal
1 kruka koriander, finhackad
2 msk srirachasås
1 msk kinesisk soja
1 msk honung
1 vitlöksklyfta
0,5 tsk salt

Smokey BBQ-glaze
1 dl chilisås
0,5 dl rårörssocker
1 msk japansk soja
0,5 tsk vitlökspulver
0,5 tsk paprikapulver
1 tsk liquid smoke
2 msk honung 

Blanda ihop alla ingredienser till 
marinaden och lägg i en plastpåse 
tillsammans med köttet. Låt marine-
ras i kylskåp minst en timme.

Källa: koket.se
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Stallängsvägen 5     Tel. 0502-106 58     www.konditorimekka.se  

 Vi fixar allt inför 

 STUDENTEN
& mors dag!

Vi fixar smörgåstårtor, olika sorter,  
upp till 24 bitar, festfat och tårtor!

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!

MÅLA OM HUSET 
MED KVALITETSFÄRG 
FRÅN NORDSJÖ

Kvalitetsfärg från Nordsjö
Nordsjö har funnits i mer än 100 år, vilket har gjort dem till en av de främsta färgtillverkarna i Sverige. 
Under åren har mängder med svenska hus målats med Nordsjö färg. Fina gamla trähus i skärgården, nya radhus, 
moderna villor, skolor och arbetsplatser. Kökssoffor, fönster, väggar, golv, trädgårdsmöbler, tak med mera.
Väljer du Nordsjö kommer du imponeras av deras höga kvalitet och täckförmåga.

VX 2 in 1 grund- & täckfärg
Egenskaper: 5573322 - 10L - Skyddar upp till 12 år 
Nordsjö VX 2 in 1 Exterior är en kombinerad  
grund- och täckfärg avsedd för målning utomhus på 
träfasader.  
 
Professional VX 2 in 1 Exterior är speciellt framtagen 
för vårt nordiska klimat och innehåller ett unikt  
patenterat bindemedel som ger högre torrhalt,  
tjockare skikt och ett bättre skydd.

Dörr & Fönster  färg
Egenskaper : 5234607 - 2.5L 
Nordsjö Dörr- och fönsterfärg är en snabb- 
torkande fönsterfärg vilket gör att du kan måla 
klart dina dörrar och fönster på en dag.  
 
Glans och kulör håller betydligt längre än traditio-
nell fönsterfärg.

  459 kr

   367  kr

inkl.moms

ex.moms

  1895 kr

   1 516  kr

inkl.moms

ex.moms

Egenskaper : 5573312 - 10L - Skyddar upp till 14 år 
Nordsjö Excellent Exterior framhäver ytans trästruktur 
och ger samtidigt täckfärgens jämna yta på gamla och nya 
träfasader.  
 
Vidhäftningsförmågan gör att färgen är en av de bästa i 
sitt slag.

Excellent Exterio täckfärg

  1595 kr

    1 276  kr

inkl.moms

ex.moms

Priser ovan gäller tom 2021-06-31 på samtliga Borgundas anläggningar i Skaraborg.



Huvudätter

Steak of the House
Kött (fråga personalen om vilket kött köket erbjuder idag). 

Serveras med valfritt tillbehör, majskolv och  
bearnaisesås eller pepparsås.

Schnitzel
Panerad schnitzel. Serveras med ärtor, haricots verts,  

persiljesmör, bearnaisesås och valfritt tillbehör.

Fish and chips
Panerad fisk. Serveras med remouladsås, citron  

och valfritt tillbehör.

Oxfilépasta
Pasta (Mezze Maniche), oxfilé, champinjoner,  

pastasås av grädde, parmesan, ruccola  
och tryffelolja.

Husets sallad
Fråga personal eller läs separat meny om  

vilken sallad köket erbjuder idag.

Chèvre chaud-sallad
Sallad med honungsgratinerad getost på surdegsbröd.  

Serveras på salladsbädd tillsammans med tomat, avokado, 
rostade pecan- och valnötter och syrad rödlök.

Burgare

Gränden Classic
160 g nötfärs, bröd, sallad, hamburgerdressing,  

cheddarost, bacon, tomat och silverlök.
Serveras med valfritt tillbehör.

Triple Cheese
160 g nötfärs, bröd, sallad, hamburgerdressing,  

cheddarost, emmentalerost, mozzarellaost,
BBQ-glacerad lök, och saltgurka.  

Serveras med valfritt tillbehör.

Vegetarisk burgare
Vegetarisk burgare, bröd, sallad, srirachamajonnäs,  

avokadokräm, tomat, picklad rödlök.
Serveras med valfritt tillbehör. Går även att få helt vegansk!

Månadens burgare
Fråga personal eller läs separat meny om vilken  

burgare köket erbjuder denna månad.

Chicken Karl
Pankopanerad kycklingfilé, bröd, sallad, majonnäs,  

avokadokräm, tomat, bacon, cheddarost och
picklad rödlök. Serveras med valfritt tillbehör.

Finns även förrätter, barnmeny och efterrätter.

God mat lagad med kärlek

Boka gärna bord!
Tel. 0502-22 1 22

grandenmittistan@gmail.com
www.grandenmittistan.se

Ordinarie öppettider:
Fredag 16.00-02.00
Lördag 13.00-02.00

Pga rådande restriktioner så har vi just nu 
öppet till 20.30 men så fort restriktionerna 

släpper så gäller ordinarie öppettider.
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Runo Johansson:

K R Ö N I K A N

Detta blir min sista krönika som  
oppositionsråd. Varför är det viktigt 
att det finns en opposition i en demo-
krati? Inte sällan möter man inställ-
ningen att alla ska jobba för kommu-
nens bästa. Det är lätt att instämma i, 
men exakt så resonerar styrande i 
diktaturer. De själva jobbar för sitt 
lands bästa medan oppositionen mot-
arbetar landets bästa. Lyckligtvis  
lever vi inte i en diktatur utan i en  
demokrati. 

Ytterligare ett problem med inställ-
ningen ”alla ska jobba för kommu-
nens bästa” är att det förutsätter att 
det alltid bara finns ett sätt att jobba 
för kommunens bästa. Det förutsät-
ter också att de som styr alltid känner 
till vilken väg som är bäst och verkli-
gen jobbar utifrån detta. 

Blir de styrande alltför bekväma i sin 
roll och slutar lyssna på medborgarna 
som valt dem är det viktigt att det 
finns ett alternativ som kan ta över. 
Nästa höst är det val. Efter det kan 
mycket väl rollerna vara ombytta och 
nuvarande styre är i opposition och 
nuvarande opposition styr. Det är 
också en del av demokratin.

Exempel på vägval som vi i opposi-
tionen drivit under senare år: att  
driva mellanstadiedelen på Kungs-
bro (sedermera riven) vidare som 
skola. Den var komplett med matsal, 
slöjdsal och gymnastiksal. Allt dess-
utom relativt nyrenoverat. Hade  
Rosenbergsskolan överhuvudtaget 
behövt byggas i så fall? Om inte så 
hade kommunens ekonomi varit i ett 
mycket bättre skick än den nu är. Mer 
pengar hade kunnat satsas på verk-
samheten istället för höga avskriv-
ningar av dyra byggnader.  I nästa 
skede när Kungsbrofrågan var av-
gjord gällde frågan om det skulle 
byggas en ny F-6-skola eller en ny 
7-9-skola. Vi drev ny 7-9-skola men 
röstades ner. Istället konverterades 
Hökensåsskolan till högstadium och 
fick byta namn till Hellidsskolan. 
Omvandlingen till högstadium har 
inte gått smärtfritt och ombyggna-
den är fortfarande inte klar. Om våra 
alternativ blivit bättre eller inte får vi 
aldrig veta. Min poäng är att det inte 
var på förhand givet vilket väg kom-
munen skulle välja i frågorna ovan. 
Det var inte självklart vad som var 
”kommunens bästa”.  Det avgjordes 
av att en politisk majoritet röstade 
ner en minoritet. Numera finns inte 
någon styrande majoritet längre. De 
som tidigare var i majoritet styr nu-
mera i minoritet och blir då ibland 
nedröstade.

Det är viktigt för att demokratin ska 
fungera att det förs en öppen debatt 
om frågor som är angelägna för med-

borgarna, där de olika alternativen 
förs fram och kritiskt granskas. I  
oppositionens roll ingår även att vara 
obekväm och ställa kritiska frågor. 
Det är allvarligt för demokratin om 
oppositionspolitiker inte vågar ställa 
de kritiska frågorna av rädsla för att 
bli anmälda. Självklart ska tjänste-
män behandlas med respekt. De ska 
serva politiken med underlag och 
tjänsteskrivelser samt verkställa de 
beslut som fattats. Tjänstemännen 
ska vara objektiva och neutrala,  
vilket de nästan alltid är. Jag vill 
verkligen framhålla det. Vi har över-
lag väldigt duktiga tjänstemän i 
stadshuset. Men om någon tjänste-
man i något skede inte agerar politiskt  
neutralt måste det rimligen vara till-
låtet för en oppositionspolitiker att 
påpeka detta på ett hyfsat sätt utan att 
bli anmäld. 

Anmälningskulturen som uppstått i 
kommunen de sista åren är beklaglig.
Det är bättre att prata med varandra 
istället för att anmäla varandra. Det 
får bli mina slutord  
som krönikör i  
Tidaholms-Guiden.

Runo Johansson (L)
Oppositionsråd
 

En oppositions  
uppgift är att visa på 
alternativa vägar att 
gå. Det tvingar de 
styrande att tänka till 
och motivera sina  
vägval.”

Slutord från mig – Varför är det 
viktigt att det finns en opposition? 
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Är det någon som kan Tidaholm och  
dess grannkommuner så är det vi.

Mäklarbyrån Andersson & Andersson    •    Torggatan 4, 522 31 Tidaholm

Funderar

Marlene Marika

Athena

du på att sälja?

Hos oss får du en gratis  
värdering så är du väl  

förberedd inför  
din försäljning!

Välkommen Athena!
Hon är nu färdigexaminerad fastighetsmäklare 
efter fyra års studier i Halmstad med inriktning 
bygg- och fastighetsekonomi.

Tel. 0502-594 59    •    info@mbaa.se    •    mbaa.se

Lagfarter
TIDAHOLM
Von Essens Väg 26
Tidaholm Fallet 20
Såld: 2021-03-01
Pris: 650 000 kr
Taxv: 841 000 kr (2018)
K: Helsing, Karl Markus
S: Gustafsson, Frida Kristina  
Therésia och Gustafsson, Per Erik

Undefined
Vråbolet 1:44
Såld: 2021-03-01
Pris: 1 800 000 kr
Taxv: 1 432 000 kr (2018)
K: Kullö Kraftverk AB
S: Lundström, Anders Bertil

Östra Ringvägen 39
Tidaholm Galeasen 5
Såld: 2021-03-15
Pris: 1 760 000 kr
Taxv: 1 095 000 kr (2018)
K: Gunnarsson, Anna Stina och  
Persson, Karl David Cristopher
S: Jansson, Kerstin Britt-Marie

Holmavägen 31
Madängsholm 4:21
Såld: 2021-03-23
Pris: 1 450 000 kr
Taxv: 565 000 kr (2018)
K: Gustafsson, Carola Margareta och 
Gustafsson, Per Eric Thomas
S: Åkervall, Monica Elisabeth

Vattugatan 3
Tidaholm Tunet 9
Såld: 2021-03-19
Pris: 860 000 kr
Taxv: 319 000 kr (2018)
K: Broo, Malin Gunvor och  
Pettersson, Jonas Torgny
S: Wallin, Per Einar Joakim

Idsvängen 11
Wobblern 3
Såld: 2020-10-01
Pris: 222 000 kr
Taxv: 220 000 kr (2020)
K: Siljehult, Daniel och Siljehult, Sanna 
Josefine
S: Tidaholms Kommun

Adress okänd
Tidaholm Kvistegården 1:24
Såld: 2021-03-24
Pris: 500 000 kr
Taxv: 387 000 kr (2018)
K: Landberg, Per Daniel och Nilsson, 
Sandra Ida Margaretha
S: Karlberg, Johan Mattias

Egnahemsvägen 19
Boken 3
Såld: 2021-03-26
Pris: 1 600 000 kr
Taxv: 679 000 kr (2018)
K: Karlsson, Johan Rolf Vilhelm
S: Kent Berny Båges dödsbo

Adress okänd
Suntak 2:22
Såld: 2021-03-19
Pris: 900 000 kr
Taxv: 576 000 kr (2018)
K: Gyllensvaan, Karl Johan Erik och 
Gyllensvaan, Sara Maria Elisabet
S: Skovsgaard, Erik

Källstorpsvägen 56
Målaren 4
Såld: 2021-04-01
Pris: 1 700 000 kr
Taxv: 796 000 kr (2018)
K: Olsson, Sven Jonas Ragnar Danny 
och Ahrenbeck, Emma Ellen
S: Uno Larssons dödsbo

Åvägen 4
Tidaholm Azalean 2
Såld: 2021-03-26
Pris: 1 700 000 kr
Taxv: 760 000 kr (2018)
K: Strid, Emil Christer Erik och Strid, 
Michaela Elisabeth Linnéa
S: Bergström, Rebecka Josefine och 
Bergström, Fredrik Johan

undefined
Madäng 20:1
Såld: 2021-04-01

Pris: 2 400 000 kr
Taxv: 987 000 kr (2018)
K: Holm, Thomas Patrik och Friman 
Örn, Anna Maria Angelica
S: Lidén, Tord Lennart

Hellidsvägen 19
Flygaren 5
Såld: 2021-03-31
Pris: 2 500 000 kr
Taxv: 718 000 kr (2018)
K: Ehlin, Rolf Emil Jörgen och  
Johansson, Matilda Christina
S: Wahlström, Maria Charlotta och 
Wahlström, Per Evald

FALKÖPING
Storgatan 73
Falköping Hjorten 14
Såld: 2021-03-01
Pris: 1 200 000 kr
Taxv: 401 000 kr (2018)
K: Björnsson, Gabriel och Björnsson, 
Elin Carina och Råkeberg, Robin Ingvar
S: Nilsson, Lena Maria

Torstensonsgatan 59
Toppmurklan 2
Såld: 2021-03-11
Pris: 2 510 000 kr
Taxv: 1 186 000 kr (2018)
K: Wiberg, Louise Elsa Margareta och 
Fränberg, Hans Sonny
S: Elly Valdine Fogelbergs dödsbo

Solberga Ekelund 2
Solberga 10:5
Såld: 2021-03-15
Pris: 1 000 000 kr
Taxv: 553 000 kr (2020)
K: Pantzar, Irene Anneli och  
Johansson, Stig Arne Folke
S: Traung, Jan Krister

Eriksgatan 12C
Norra Frode 13
Såld: 2021-03-04
Pris: 1 625 000 kr
Taxv: 985 000 kr (2018)
K: Löfving, Sofie Anna och  
Ek, Conny Tobias
S: Cancerfonden-Riksföreningen
Mot Cancer och Mats Beifeldts 
dödsbo

Repslagaregatan 26D
Plåtslagaren 29
Såld: 2021-03-08
Pris: 1 680 000 kr
Taxv: 1 022 000 kr (2018)
K: Brattberg, Carl Åke
S: Lilja, Inger Margareta

Högfalevägen 6
Kornet 16
Såld: 2021-03-01
Pris: 1 680 000 kr
Taxv: 1 018 000 kr (2018)
K: Wirheim, Lars Patrik Elias och
Wirheim, Elin Mariette
S: Hedman, Knut Henry Hjalmar

Karlavägen 3
Falköping Yllestad 10:14
Såld: 2020-07-06
Pris: 260 000 kr
Taxv: 185 000 kr (2018)
K: Al-Hamd, Hanan Jamil Alam
S: Gasi, Armend

Brobacken Perstorp
Lilla Borgunda 2:11

Adress saknas
Falköping Lilla Borgunda 6:25

Adress saknas
Falköping Lilla Borgunda 2:10

Adress saknas
Falköping Lilla Borgunda 6:24

Adress saknas
Falköping Lilla Borgunda 2:12

Adress saknas
Falköping Lilla Borgunda 6:26
Såld: 2021-03-23
Pris: 1 030 000 kr
Taxv: 499 000 kr (2018)
K: Kjellgren, Åsa Ingrid Elisabeth och 
Ferm, Allan Stefan Mikael
S: Margoujat, Sonia

Grolanda Enehögen 4
Falköping Enehögen 1:12
Såld: 2020-12-10
Pris: 300 000 kr
Taxv: 41 000 kr (2018)
K: Lagerstrand, Johan Nils Gunnar
S: Hamntorp, Per Roland och  
Eriksson, Anita Eleonor

Skaraborgsgatan 14
Trekanten 5
Såld: 2021-03-15
Pris: 1 300 000 kr
Taxv: 562 000 kr (2018)
K: Busk, Carin Monica och Busk, 
Jan Anders
S: Sundwall, Bo Egon Fredrik och 
Jeppson, Ann-Sofie

Adress saknas
Falköping Saleby 1:6
Såld: 2021-02-17
Pris: 750 000 kr
Taxv: 1 692 000 kr (2020)
K: Tidén, Stig Ture Anders och 
Blomgren, Marie Elisabeth
S: Kerstin Anderssons dödsbo 

Heden Karlsgården
Floby 3:3
Såld: 2021-04-01
Pris: 1 610 000 kr
Taxv: 508 000 kr (2018)
K: Johansson, Ingalill Johanna Vicktoria 
och Zettersten Sanderbratt, Olof 
Sebastian Jonathan
S: Olofsson, Aina Elisabeth Veronica 
och Eriksson, Ulf Erik Patrik

Pianogatan 8
Falköping Safiren 8
Såld: 2021-03-31
Pris: 3 300 000 kr
Taxv: 236 000 kr (2018)
K: Barlov, Jasmin och Barlov, Edita
S: Beck, Eva Anna-Karin och Beck, 
Ulf Valter

Sofielundsgatan 34
Entitan 7
Såld: 2021-03-01
Pris: 2 500 000 kr
Taxv: 1 378 000 kr (2018)
K: Dahl, Victoria Erica och  
Konradsson, Kim Sebastian Maths
S: Gustavsson, Gun-Britt Viola

Gullvivevägen 22
Odensberg 5:35
Såld: 2021-03-31
Pris: 2 600 000 kr
Taxv: 831 000 kr (2018)
K: Johansson, Ida Inga-Lisa och Ring, 
Olof Kristian
S: Wernmyr, John Anders och  
Wernmyr, Åsa Sofia

Sigurd Kochs Gata 27
Resemontören 2
Såld: 2021-03-31
Pris: 1 600 000 kr
Taxv: 890 000 kr (2018)
K: Innala-Kajic, Marita Katarina och 
Kajic, Goran
S: Irene Petterssons dödsbo

Gläshallsgatan 3
Trädgårdsborren 2
Såld: 2021-03-31
Pris: 2 450 000 kr
Taxv: 1 346 000 kr (2018)
K: Göhlin, Hanna Katrina och  
Andersson, Sven Jonas Patrik
S: Johansson, Anne Marie och Olsson, 
Anders Daniel

Fivlered Karlsgården 1
Åryd 12:15
Såld: 2021-04-01
Pris: 430 000 kr
Taxv: 350 000 kr (2018)
K: Filipsson, Jan Mikael
S: Björnström, Gunnar Arvid

Skolgatan 22
Kölvatorp 4:9
Såld: 2021-04-01
Pris: 1 425 000 kr
Taxv: 901 000 kr (2018)
K: Santala, Sofi Tove Ingela och Druid, 
Theodor Hans Emanuel
S: Svensson, Stig Anders Håkan och 
Svensson, Ingrid Anna Christina

Kapellgatan 21
Gullvivan 5
Såld: 2021-04-06
Pris: 1 230 000 kr
Taxv: 604 000 kr (2018)
K: Torstensson, Sanna Caroline och 
Andersson, Kjell Magnus Håkan
S: Zettersten Sanderbratt, Olof  
Sebastian Jonathan och Johansson, 
Ingalill Johanna Vicktoria

SKÖVDE
Fredriksbergsvägen 34C
Skövde Tordyveln 33
Såld: 2021-03-08
Pris: 1 738 000 kr
Taxv: 903 000 kr (2018)
K: Payab, Sajad och Khosrawi, Naza
S: Kam, Kin On och Zhang, Li Rong

Ekängsvägen 4
Päronet 9
Såld: 2021-03-03
Pris: 3 940 000 kr
Taxv: 2 703 000 kr (2018)
K: Forsberg, Jonas Kristian och  
Forsberg, Linda Victoria och Forsberg, 
Eva-Marie och Forsberg,  Anders 
Kristian
S: Stångberg, Eva Christina och 
Stångberg, Claes-Göran Anders

Varola Toddestorp 1
Toddestorp 1:10
Såld: 2021-02-25
Pris: 2 600 000 kr
Taxv: 940 000 kr (2018)
K: Olovsson, Alice Sofia och  
Pettersson, Johan Wiig
S: Nordlund, Klas Arne Gustav

Säter Bäckagården 
Lillängen
Bäckagården 5:1
Såld: 2021-03-18
Pris: 660 000 kr
Taxv: 425 000 kr (2018)
K: Gullberg, Åse Maria Ulrika
S: Kuzmina-Petrova, Ramona

Lassagårdsgatan 47
Skövde Verandan 6
Såld: 2021-02-26
Pris: 4 650 000 kr
Taxv: 3 224 000 kr (2018)
K: Oshana, Amir och Kiorkis,  
Suhaila Younan
S: Carlemalm, Jenny Anna Elisabeth 
och Carlemalm, Per Mikael Olof

Sjogerstad Enebacken 1
Sjogerstad 6:19
Såld: 2021-03-19
Pris: 4 000 000 kr
Taxv: 3 010 000 kr (2019)
K: Strandberg, Elinor Kerstin Louise 
och Berggren, Per Anders
S: Andersson, Björn Lennart och 
Andersson, Ebon Inga Carina

Rådene Rävkullen 1
Rävkullen 3:1
Såld: 2021-03-24
Pris: 2 275 000 kr
Taxv: 1 554 000 kr (2020)
K: Hans Leuchovius AB
S: Larsén, Stig Bengt Inge

Bolmörtsvägen 4
Gökärten 5
Såld: 2021-03-19
Pris: 3 250 000 kr
Taxv: 1 996 000 kr (2018)
K: Persson, Carl Johan och  
Lundström, Helena Charlotta
S: Hedberg, Ing-Marie Irene och  
Jansson, Bo Åke Eilert

Mjölmossevägen 9A
Tordyveln 133
Såld: 2020-11-30
Pris: 1 850 000 kr
Taxv: 1 208 000 kr (2018)
K: Moshe Warda, Sankhero
S: Youssef, Yesmin och Dafeed, Azeez

Fläderstigen 6
Bussatorpet 1:37
Såld: 2021-02-10
Pris: 2 550 000 kr
Taxv: 1 648 000 kr (2018)

K: Westh, Hampus Jan Stig och  
Golin, Ruslana
S: Boutalouz, Mourad

Vibogatan 10
Skövde Skultorp 1:96
Såld: 2021-03-18
Pris: 1 650 000 kr
Taxv: 957 000 kr (2018)
K: Mradi, Aziz
S: Lidensberg AB

Mariebergsgatan 20E
Mellomgården 33
Såld: 2021-03-17
Pris: 2 600 000 kr
Taxv: 1 567 000 kr (2018)
K: Karlsson, Fanny Victoria och  
Tellander, Karl Edvin
S: Danielsson, Rita Katarina och 
Danielsson, Bass Johan

Ängsmarksgatan 3
Skövde Badtunnan 4
Såld: 2021-03-22
Pris: 680 000 kr
Taxv: Redovisas ej
K: Khoshaba, Susanne och  
Abraham, Johannes Hanna
S: Götenehus AB

Ängsmarksgatan 6
Vindspelet 14
Såld: 2021-03-29
Pris: 599 000 kr
Taxv: 544 000 kr (2020)
K: Phi, Thanh Mai Le och  
Naser-Ajbisheh, Nasim
S: Skövde Kommun

Pumpvägen 1
Brandbilen 1
Såld: 2021-03-01
Pris: 4 750 000 kr
Taxv: 3 175 000 kr (2018)
K: Wadegård, Johan och  
Weylandt, Jonna Mikaela
S: Sandahl, Pär Nils Olof och  
Sandahl, Malin Maria

Ängsmarksgatan 16
Vindspelet 4
Såld: 2021-03-26
Pris: 599 000 kr
Taxv: 544 000 kr (2020)
K: Gül, David Dahut och  
Abboudi, Jewel
S: Skövde Kommun

Ängsmarksgatan 5
Badtunnan 5
Såld: 2021-03-24
Pris: 700 000 kr
Taxv: Redovisas ej
K: Nykvist, Ernst Richard och  
Johansson, Elin Rebecka Maria
S: Götenehus AB

Lingonstigen 7
Skövde Prosit 4
Såld: 2021-03-30
Pris: 4 600 000 kr
Taxv: 2 129 000 kr (2018)
K: Löfkvist, Sara Maria och Löfkvist, 
Lars Peter
S: Mogren, Ingegerd Helena och 
Mogren, Mats Billy

Nedre  
Hasselbacksvägen 14
Hasselsnoken 8
Såld: 2021-04-06
Pris: 4 100 000 kr
Taxv: 2 769 000 kr (2018)
K: Wingård, Isak Nikolaus och 
Kronberg, Sara Marianne
S: Petersson, Caroline Ingrid Irene
och Aguirre Robles, Alex Jack

Sörgårdsgatan 46
Häståsen 2
Såld: 2021-03-17
Pris: 850 000 kr
Taxv: Redovisas ej
K: Jansson, Per Jim Tony
S: Byggjobbarna i Götaland AB
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Beskriv er verksamhet.
– Vi är webbyrån i Skaraborg och 
Stockholm som hjälper dig att öka 
din synlighet genom att se över och 
arbeta med din digitala marknads-
föring. Det kan vara allt från att 
uppdatera en befintlig hemsida till 
att skapa en helt ny sida, sökmotor-
optimering, nyhetsbrev eller digital 
annonsering. 

Ge en kort historik.
– Sedan 2017 har vi hjälpt företag 
med kommunikation, design och 
teknik för att positionera sig och 
lyfta sin business digitalt.  

Någon produkt eller tjänst 
ni själva rekommenderar?
– Eftersom hemsidan är navet i all 
marknadsföring rekommenderar vi 
alltid att ha en mobilanpassad och 
sökmotoroptimerad hemsida på 
plats innan man börjar koppla på 
andra typer av marknadsföring.  
Har man redan en hemsida föreslår 
vi att man investerar i grund-
läggande sökmotoroptimering så 
kunderna hittar till din webbplats.

Vilka är era kunder?
– Våra kunder finns i alla branscher. 
Det kan vara allt ifrån fastighets-
ägare, skoteruthyrare, investment-
bolag, städbolag, restauranger till 
enskilda företagare.

Varför tror ni kunderna 
väljer er?
– Vi brinner för det vi gör och 
gör alltid vårt yttersta för att varje 
specifik kund ska nå sina mål. 

Vad är bra med att ligga  
i Tidaholm?
– En stor fördel för oss är att vi 
kan njuta av två världar, fartfyllda 
Stockholm och natursköna Tida-
holm. Eftersom vår verksamhet är 
digital spelar det ingen roll var  
vi har vår bas.

Hur ser ni på er framtid?
– Corona har dessvärre slagit hårt 
mot oss och våra kunder, men vi ser 
ljust på framtiden att företagarna 
börjar våga satsa på sin marknads-
föring igen. 

Kortsiktiga mål?
– I och med pandemin är inget sig 
likt och förutsättningarna ändras 
konstant. Vi arbetar därför löpande 
med att utveckla vår verksamhet för 
att möta kundernas behov.

Långsiktiga mål?
– Vårt långsiktiga mål är att vara 
det självklara valet inom kreativ 
webbdesign, genom användar-
vänliga och sökmotoroptimerade 
hemsidor. Vi strävar efter att alltid 
göra våra kunder nöjda, vilket ofta 
leder till långa och framgångsrika 
samarbeten.

Har ni någon rolig anekdot 
från företaget?
Anne-Lena berättar skrattandes om  
en typisk friskvårdsdag på företaget:
– Dagens aktivitet var att köra 
STEC-racing. Precis innan genom-
gång av första heatet, gick Nina till 
”damernas”. Hon missade instruk-
tionerna och Anna-Lena glömde 
informera vidare. Vi hoppade glatt 
in i en bil och enligt instruktion 
skulle vi gasa och tvärbromsa för 
att sedan lugnt och stilla köra ett 
varv runt banan för att känna på 
bilen. Nina som första förare gasar 
och tvärnitar, men kör sen plattan 
i mattan! Hög på adrenalin ger hon 
järnet och sladdar runt hela banan 
på två hjul så dammet yr. Anna-
Lena, med skräck i blicken, hänger 
krampaktigt i övre hjälphandtaget  
i taket och skriker för glatta 
livet: ”VI SKULLE JU TA'RE 
LUGNT!”. Nina såg förvånat på sin 
skräckslagna kollega, och förstod 
ingenting, vem kör lugn racing?
 

Månadens företag: 
Togetheronline
Vad vet du egentligen om våra företag i Tidaholm? Vi presenterar ett lokalt 
företag per nummer och lär oss mer om deras verksamhet. I detta nummer 
möter vi Togetheronline som bytt storstan mot Tidaholm.

M
Å
N
A
D
E
N
S

F
Ö
R
E
T
A
G

TOGETHERONLINE GROUP AB

Grundat: 2017.

Ägare: Nina Nord och Anna-Lena 
Arnehall.

ONLINE
together

- 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.
 
10/10 Mbit 278:-           
30/30 Mbit 313:-           
100/100 Mbit 368:-           
250/250 Mbit    469:-
500/500 Mbit 523:-           
1000/1000 Mbit 788:-           

Ingen bindningstid, 1 månads uppsägningstid.
Tjänsterna levereras i Bredband Östra Skaraborgs nät.

30 minuter installationshjälp över telefon ingår vid anslutning.  

Se vår hemsida för pris.

SpaceDump IT AB

Öppettider: måndag–fredag 08.00-17.00 

Telefonnummer: 0502-653 100  •  Hemsida: www.spacedump.se

Använd  RUT-avdraget!
Halva priset på  arbetskostnaden!

Pris: 295:-/tim efter rutavdraget.

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

KAMPANJ!

99:-/mån 
under de  

fyra första 

månaderna

Nina Anna-Lena



www.tidaholms-sparbank.se | info@tidaholms-sparbank.se | 0502-185 00

Bank som bank, men vad gör skillnaden?
 
• Vi arbetar och verkar lokalt, vilket innebär att vi kan visa förståelse för 

dina förutsättningar och behov i våra beslut. 

• Vi har en hög personaltäthet vilket betyder att vi kan hjälpa dig som kund 
mycket snabbt.

• Hos oss får du en personlig rådgivare!

• Glöm telefonköer - när du ringer vår växel pratar du direkt med oss. 

• Vi är en fullsortimentsbank - vi hanterar både kontanter och har de  
digitala lösningarna!
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Sommarens catering 
beställer du på

www.uppmanskok.se

�����������
[ MAT LAGAD MED KÄRLEK ]

Välkomna till oss i
Rödån längs riksväg 195

Ladda ne
r vår ap

p
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gatuköket



Vi finns både i 
Tidaholm och Falköping
Utför allt inom ventilation, plåtslageri och pappning!

Besöksadress:

Köttorp Hästhagen 2, Tidaholm

Sätunagatan 4, Falköping

Tel. 0515-77 70 90

www.medins.se

Välkommen till en kompetent 
och pålitlig byggpartner! 
Allt i Bygge är ett genuint familjeföretag. Vi har en 
personalstyrka bestående av professionellt kvalificerade 
medarbetare. Inget uppdrag är för litet eller för stort. 

Välkommen med 
din förfrågan! 

BY99!t .. A� 
Västra Drottningvägen 8, 522 31 Tidaholm Tel. 0502-120 44 Fax. 0502-421 00 

Besök vår hemsida: www.alltibygge.se 
Västra Drottningvägen 8, 522 31 Tidaholm   Tel. 0502-120 44   Fax. 0502-421 00

Besök vår hemsida: www.alltibygge.se

Välkommen till en kompetent  
och pålitlig byggpartner!
Allt i Bygge är ett genuint familjeföretag. Vi har en  
personalstyrka bestående av professionellt kvalificerade  
medarbetare. Inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkommen med 
din förfrågan!
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• Skattjakt 
   – jakten på de gömda pärlorna

• Friluftsgudstjänster

• Pilgrimsvandring

Läs mer och håll koll på
www.svenskakyrkan.se/tidaholm

... och mer

DETTA HÄNDER
I SOMMAR!

Skanna koden för  
att komma till vår  

Facebooksida

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

PICKNICKKORG!PICKNICKKORG!

1418
I skrivande stund har vi 1418 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.

1450
När vi når 1450 gillare lottar vi ut en 
picknickkorg med plastglas, bestick, 

plasttallrikar m.m.

7

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 picknickfilt från Tings.

Återbruket och Brukets Allservice  drivs av Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening som 
idag sysselsätter ca 30 personer som kan ha svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden 

av olika anledningar. Vi är väldigt  stolta över både det vi byggt upp, alla våra medarbetare och att 
det ger många människor en meningsfull sysselsättning. Vi är ett  Socialt företag. Det innebär att 

våra ledord och motton är att skapa samhällsnytta, integration och hållbar utveckling.

aterbruker_bruketsallservice_tidareklam.indd   1aterbruker_bruketsallservice_tidareklam.indd   1 2021-05-03   14:552021-05-03   14:55
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Klipp ur sidan och skicka till:  
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm senast 8/8.
Eller mejla: info@tidareklam.com 
Märk kuvertet ”Företagspussel”. Vinst hämtas av vinnaren.
Vinnare i förra numret blev Wiveka Johansson.

Namn: ____________________________________________________

Mobil: ____________________________________________________

Adress: ____________________________________________________

 __________________________________________________________

E-post: _____________________________________________________

22 44

77 99 1010

MÅLA OM HUSET 
MED KVALITETSFÄRG 
FRÅN NORDSJÖ

Kvalitetsfärg från Nordsjö
Nordsjö har funnits i mer än 100 år, vilket har gjort dem till en av de främsta färgtillverkarna i Sverige. 
Under åren har mängder med svenska hus målats med Nordsjö färg. Fina gamla trähus i skärgården, nya radhus, 
moderna villor, skolor och arbetsplatser. Kökssoffor, fönster, väggar, golv, trädgårdsmöbler, tak med mera.
Väljer du Nordsjö kommer du imponeras av deras höga kvalitet och täckförmåga.

VX 2 in 1 grund- & täckfärg
Egenskaper: 5573322 - 10L - Skyddar upp till 12 år 
Nordsjö VX 2 in 1 Exterior är en kombinerad  
grund- och täckfärg avsedd för målning utomhus på 
träfasader.  
 
Professional VX 2 in 1 Exterior är speciellt framtagen 
för vårt nordiska klimat och innehåller ett unikt  
patenterat bindemedel som ger högre torrhalt,  
tjockare skikt och ett bättre skydd.

Dörr & Fönster  färg
Egenskaper : 5234607 - 2.5L 
Nordsjö Dörr- och fönsterfärg är en snabb- 
torkande fönsterfärg vilket gör att du kan måla 
klart dina dörrar och fönster på en dag.  
 
Glans och kulör håller betydligt längre än traditio-
nell fönsterfärg.

  459 kr

   367  kr

inkl.moms

ex.moms

  1895 kr

   1 516  kr

inkl.moms

ex.moms

Egenskaper : 5573312 - 10L - Skyddar upp till 14 år 
Nordsjö Excellent Exterior framhäver ytans trästruktur 
och ger samtidigt täckfärgens jämna yta på gamla och nya 
träfasader.  
 
Vidhäftningsförmågan gör att färgen är en av de bästa i 
sitt slag.

Excellent Exterio täckfärg

  1595 kr

    1 276  kr

inkl.moms

ex.moms

Priser ovan gäller tom 2021-06-31 på samtliga Borgundas anläggningar i Skaraborg.

66 77 88 99 1010

11

1111 1212

22 33

1313

1818

1414

44 55

1515

1616 1717 1919 2020

F
Ö
R
E
T
A
G
S
P
U
S
S
E
L



7372

Branschregister 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 ......................................................................... 0515-831 50

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

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

BILDELAR, RESERVDELAR
Tidaholms Bildelar ................................................................................147 75

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

BILGLAS
Hellmans Glasmästeri...........................................................0515-105 95

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

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

BREDBAND
SpaceDump IT AB ..........................................................................65 31 00
Tidaholms Energi............................................................................. 77 45 00

BYGG OCH RENOVERING
ALB Bygg Tidaholm .........................................................073-541 70 03

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

CATERING
Ehns Kök & Catering ......................................................073-053 62 14
Uppmans ....................................................................................036-777 04 44

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

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

ELEKTRISKA INSTALLATIONER
Walléns El ..................................................................................0738-18 19 59

ELFÖRSÄLJNING
Tidaholms Energi............................................................................. 77 45 00

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

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

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

GLASMÄSTERI
Tidaholms Glasmästeri ................................................... 0761-30 34 99
Hellman Glasmästeri .............................................................0515-105 95

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

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

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

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

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

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

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

KAKEL OCH KLINKER
ALB Bygg Tidaholm .........................................................073-541 70 03

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

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

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

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

LÄGENHETER
SBB ....................................................................................................................141 79
Tidaholms Bostads AB ................................................................ 77 45 00
Tidaholms Fastighetsförvaltning ..........................................78 41 84

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

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

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

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

MÅLARMÄSTARE
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 ........................180 11
Barnhälsovård/BVC ............................................................................180 11
Psykisk hälsa mån-fre 8.15-9.00 .......................................................180 11
Medicinsk fotvård mån-tis 11.15-11.45 ......................................180 17
Laboratorium drop-in mån-tor 8-16, fre 8-12 ...........................180 11
Dietist ............................................................................................0768-87 11 74

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

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

PIZZERIOR
Ciao Bella .....................................................................................................122 28
Eddies Pizzeria ........................................................................................146 46
Ricardos Pizzeria .............................................................................. 65 08 90

PLÅTSLAGERI
Medins Ventilation ............................................................. 0515-77 70 90

REDOVISNINGSKONSULTER
Ekonomikonsult ........................................................................0515-124 66
Ludvig & Co ............................................................................ 0515-72 30 30
Qvicks Bokföringsbyrå .....................................................................712 29
Tidaholms Redovisningsbyrå .......................................................101 80

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

RESTAURANG
Ehns Kök & Catering ......................................................073-053 62 14
Hellidens Slott & Vandrarhem .................................................... 178 00
La Famiglia ..................................................................................................142 57
Uppmans ....................................................................................036-777 04 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAFIKSKOLA
TA Körkort ..............................................................................0702-59 30 09

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

TRÄDGÅRDSARBETE
ALB Bygg Tidaholm .........................................................073-541 70 03

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

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

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

VATTENPOLERING
S.A Vattenblästring & Entreprenad ......................070-249 99 23

VENTILATION
Medins Ventilation ............................................................. 0515-77 70 90

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

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

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

VVS
Br Johnssons Rör / Monterra ......................................................123 10
Holmlinds Rörledningsfirma ....................................0706-48 84 80
Skaraborgs Rörservice .....................................................070-600 57 41

VÄRMEPUMPAR
Br. Johnssons Rör / Monterra .....................................................123 10
Br. Gustafsson i Åsle .............................................................0515-361 63
Holmlinds Rörledningsfirma ....................................0706-48 84 80
Skaraborgs Rörservice .....................................................070-600 57 41

WEBBYRÅ
Togetheronline Group ....................................................073-976 78 88
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Vi vet vilka däck 
du behöver!
Däckteam är en av Sveriges största kedjor när det kommer till däck och fälgar.  
Vi har 150 verkstäder anslutna till oss över hela Sverige som erbjuder  
däckservice med hög kvalitet och ett ständigt miljötänk där många  
dessutom kan uppvisa certifikat över att vara miljösäkrade. 

Vi erbjuder följande däckservice:
• Däckskifte
• Däckhotell
• Däckbalansering
• Lufttryck
• Nitrogen

• TPMS
• Byte av fälgar
• MC-, lastbils- samt  

traktordäcksförsäljning

Visste du att ni kan boka däckskifte online?
Enkelt och smidigt – gå in på www.dackteam.se/tidaholm   

Skaftgatan 2, 522 30 Tidaholm   Tel. 0502-134 08, 076-134 08 18 (Jourtelefon)

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

Fordonsåret 2020 inleddes med en 
dämpad ekonomisk aktivitet. Under 
andra kvartalet slog Corona till och 
drog in Sverige och världsekonomin 
i en allvarlig lågkonjunktur. Hårda 
restriktioner och nedstängningar 
av länder bidrog till ett betydande 
produktionsbortfall av fordon, sam-
tidigt som efterfrågan mattades av.
2020 års nedgång ska ställas i relation 
till att jämförelseåret 2019 var det 
tredje bästa året för såväl personbilar 
som för lastbilar.

Trenden är laddbara bilar 
Sverige uppvisar en mindre nedgång 
i nyregistreringarna av personbilar 
än majoriteten av övriga europeiska 
länder. Det var en rekordstark 
uppgång för nya laddbara bilar, det 

vill säga elbilar och laddhybrider. 
Ett trendbrott är att laddhybriderna 
nu är större än dieselbilarna. Sverige 
utmärker sig med högst andel laddbara 
bilar bland nyregistreringarna i EU 
och är trea i Europa, under 2020 års 
nio första månader.
Koldioxidutsläppen från nya bilar 
har minskat kraftigt under 2020. 
2019 var Sveriges minskning bland 
de snabbaste inom EU och årets 
resultat tyder på att denna goda 

utveckling fortsätter.  Antalet sålda  
bussar har ökat under 2020. Sam-
tidigt har det varit ett extremt dåligt 
år för lätta lastbilar på högst 3,5 ton.  
Nyregistreringarna i Sverige minsk-
ade mest i hela Europa.
 – Fordonsåret 2020 blev ett svagare 
år än vad vi hade räknat med i 
början av året. Coronakrisen är den 
viktigaste bidragande förklaringen, 
men också att jämförelseåret 2019  

Trender under 2020
År 2020 blev ett coronapräglat fordonsår med rekordstark utveckling  
för laddbara bilar.
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Fortsättning på s. 78

Vi fixar allt från enklare småskador till helrenoveringar, avancerade
plåtarbeten och fräna effektlacker på både bilar och hojar.

Von Essens väg 7, Tidaholm  •  Tel. 0730 868 581  •  jonas.garhamn@ gmail.com

2020 2019 %
Personbilar 291 664 356 036   -18,1 
Andel laddbara personbilar 32,2 % 11,3 %
Genomsnittligt CO₂-utsläpp g/km 93,7 120,0 -21,9
Lastbilar, totalt 36 508 61 124 -40,3
Varav: Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton 31 008 53 816 -42,4
Tunga lastbilar, över 16 ton 4 959 6 652 -25,5
Bussar, totalt 1 674 1 318 +27,0



Metallvägen 12, Hjo  •  Alexander 079-349 96 09  •  Tobias 079-318 92 43 

   (Följ oss på Instagram @gtmotorshjo)

www.gtmotors.se

GT Motors säljer inte bara nya bilar: 
Köper – säljer – förmedlar
• Kunderna kan komma till oss så hjälper vi dem att sälja sin bil. Först gör vi en gratis 

värdering av bilen: Antingen köper vi in bilen från dig eller säljer den åt dig  
genom ett förmedlingsavtal. 

• Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss på GT Motors för en snabb,  
smidig och trygg bilaffär. 

– För första gången finns det en bilhandlare i Hjo som köper, säljer och 
förmedlar. Vi är så otroligt taggade på att erbjuda våra kunder personlig 
service och bygga långvariga relationer, säger Tobias. 

Alexander Zamir, 27 år
– Ända sen jag var liten har jag alltid varit förtjust i bilar. Under 
större del av mitt liv har jag arbetat med olika typ av försäljning 
och varit egen företagare. Nu har äntligen min barndomsdröm gått 
i uppfyllelse genom att skapa GT Motors. Jag har fått så otroligt 
mycket kärlek härifrån Hjo och nu äntligen genom GT Motors är jag 
så sjukt taggad och stolt över att kunna öppna upp möjligheten  
för människor i hela Sverige att besöka denna fantastiska stad  
och dessutom köpa sin drömbil! 

Tobias Gardeving, 36 år
– Precis som Alexander har jag ett väldigt stort intresse för bilar och  
entreprenörskap. Att få vara med från början och starta GT Motors i Hjo 
är en väldigt spännande och givande utmaning. Jag ser fram emot att 
vara länken för att förverkliga kundens dröm till en lyckad bilaffär! 

Nyhet: Nu kan du köpa ny bil i Hjo
Det nya företaget GT Motors öppnar portarna i juni på Metallvägen 12 B i Hjo. Alexander Zamir och 
Tobias Gardeving är de som driver företaget och de vill hjälpa sina kunder att förverkliga sina drömmar. 
– Att sälja, byta eller köpa en bil kan vara en tidskrävande och besvärlig process. Vi på GT Motors längtar 
efter att kunna hjälpa dig både före, under och efter din bilaffär, säger Alexander. 

Hos GT Motors hittar ni exklusiva bilar till marknadens bästa 
pris och garanti. Försäljning sker över hela Sverige.

Alexander och Tobias – två entreprenörer som lämnade tidigare jobb för att tillsammans satsa på sin dröm: att sälja bilar!



Hellmans Glas AB
Trädgårdsgatan 34–36, Falköping
0515-105 95 falkoping@glaskedjan.se 
Mån–tor: 06–12, 13–17, Fre: 06–12, 13–16
www.hellmansglas.se

KALIBRERING – FÖR DIN SÄKERHET
I dagens bilar är vind   rutan en central och bärande  

del av konstruktionen och ofta utrustad med  
kameror och sensorer som har viktiga säkerhets

funktioner. När du byter vindruta behöver du  
därför inte bara få ett nytt glas – Du behöver få rätt 

vindruta, rätt monterad och säkert kalibrerad. 

Vi har specialutbildad personal med tillgång till  
moderna kalibreringsverktyg som ser till att  
kalibreringen sker på rätt sätt för just din bil. 

VI LAGAR OCH BYTER ALLA TYPER AV BILRUTOR
OCH SAMARBETAR MED ALLA FÖRSÄKRINGSBOLAG 

PROFFS PÅ BILGLAS!
En sliten vindruta, stenskott och sprickor kan vara en trafikfara.  
Vi är utbildade och auktoriserade bilglasmästare med högsta  

kompetens för byten och  reparationer av bilglas.
 Vi lagar och byter bilrutor på alla bilmodeller!

När Du byter vindrutan hos oss i Glaskedjan så ingår  
vår Olycksfågel garanti som berättigar dig till  

GRATIS lagning av stenskott inom ett år!

Läs in QR-koden  
för att boka tid!  78

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

Se mer på  www.dackhotellet.nu

Bilreparationer  •  Service 
Däckförsäljning  •  Hjulinställning 

var det tredje bästa året någonsin  
vilket ökar fallhöjden. Nyregistrerade 
personbilar uppgick enligt preli- 
minära siffror til l 291 664 under 
2020, en minskning med 18,1 
procent jämfört med 2019. Glädjande 
är den starka ökningen av laddbara 
bilar under året med 132 procent 
till 93 938 av totalmarknaden. 2020  
har varit ett riktigt tungt år för 
lätta lastbilar, på högst 3,5 ton, som 
minskade med 42,4 procent till  
31 008. Registreringarna av tunga 
lastbilar över 16 ton minskade med 
25,5 procent och slutade på 4 959 
fordon. Nyregistreringarna av bussar 
gick mot strömmen och ökade med 
27 procent under 2020, 1 674 bussar, 
säger Mattias Bergman, VD på BIL 
Sweden.
– Den prognos på 330 000 person-
bilar som vi lade i början på 2020 
reviderades ned till 270 000 bilar i 
april till följd av Coronakrisen. En 
snabbare återhämtning än förväntat 
föranledde en upprevidering av 
prognosen i oktober till 280 000, 
som nu överträffas. Vår prognos vid 

årets ingång på 47 000 lätta lastbilar 
har också justerats under året. Båda 
gångerna har det handlat om en 
nedjustering, först till 38 000 i april 
och sedan till 33 000 i oktober. 
Lätta lastbilar har inte haft samma 
återhämtning efter det svåra andra 
kvartalet. Sverige har störst nedgång 
i Europa, vilket tydliggör att även 
Bonus-malussystemet slår hårt mot 
lätta lastbilar, fortsätter Mattias 
Bergman.

Prognos under 2021
– Prognosen för 2021 är 300 000 nya 
personbilar, vilket är en ökning med 
ca tre procent jämfört med 2020. Vår 
prognos om ökade registreringar i år 
ska ses mot bakgrund av förestående 
massvaccineringar och en tro på 
konjunkturåterhämtning under kvartal 
två, men också av att flera bil-
tillverkare lanserar många nya 
modeller som når allt fler och större 
kundgrupper. Samtidigt råder det 
en mycket hög osäkerhet kring hur 
konjunkturen kommer att utvecklas 
och inte minst konsekvenserna av de 

styrmedelsförändringar som väntas 
träda i kraft under 2021. Det handlar 
om sänkt bonus för laddhybrider, 
kraftigt höjd malus även för bilar 
med låga koldioxidutsläpp, slopandet 
av den tillfälliga nedsättningen av 
förmånsvärdet för elbilar, ladd-
hybrider och gasbilar samt generellt 
höjda förmånsvärden. Dessutom 
råder det ovisshet kring det stoppade 
förslaget som syftar till att minska 
exporten av klimatbonusbilar och 
som skulle träda i kraft vid årsskiftet, 
säger Mattias Bergman. Källa: bilsweden.se
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Mattias Bergman, 
VD på BIL Sweden.
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En entreprenör med 
många järn i elden
Emil Johansson, 35 år, driver företagen Marbotorp och 
Bubblans GDS tvätt på Skogsholmsvägen 1.

När man svänger in från Ringleden 
på vägen mot Anstalten passerar 
man en stor gul byggnad, för många 
känd som gamla Wulkers eller  
Euromaster. Idag rymmer det en 
febril verksamhet av olika slag. Här 
huserar Emil Johansson.
Emil är en entreprenör och det  
har han ärvt efter sin far Mikael 
Johansson som har drivit många  
företag i Tidaholm som Holma  
Möbler & Handels AB, Tidaholms  
Fastighetsförvaltning och Fjuks 
Fastigheter med flera.

Marbotorp AB
Under 2013 startade Emil företaget 
Marbotorp AB. Verksamheten 
består av att han köper begagnade 
lastbilar som sedan repareras, rustas 
upp och därefter säljs vidare. En ny 
lastbil kostar ungefär 2 miljoner 
kronor men de lastbilar Emil köper  
in ligger på runt 300 000-400 000 
kronor. Det är en verksamhet som 

har ökat och ökat och idag omsätter 
han 10-11 miljoner kronor årligen. 
I dagsläget har Emil 14 lastbilar på 
gårdsplanen som han jobbar med.

Bubblans GDS tvätt
Emils andra företag vänder sig lite 
mer mot privatpersoner. Bubblans 
GDS tvätt startades redan för fem 
år sedan men på grund av att det har 
varit så mycket att göra i företaget 
Marbotorp har det inte riktig 
kommit igång fullt ut förrän nu.
– GDS betyder Gör-det-själv och 
det är egentligen det som är grejen. 
Hit åker både privatpersoner och  
företag för att tvätta sina person-
bilar, skåpbilar, lastbilar, husbilar, 
husvagnar, båtar med mera, berättar 
Emil.
I dagsläget är Tvätt 1 och Tvätt 2 
redo att öppna 1 juli, men arbetet 
med ytterligare 2-3 tvättbås har 
redan börjat. Utanför fastigheten 
finns det ljussignaler som indikerar 
antingen rött eller grönt. Är det 
rött är tvättbåset upptaget och 
lyser det grönt är det ledigt. Det 
finns ljussignaler på båda sidor 
av fastigheten, åker man förbi på 
Ringleden och vill tvätta bilen och 
det lyser grönt är det bara att svänga 
förbi.
Hos Bubblans GDS Tvätt tvättar 
du smidigt och billigt, det är det 
självklara miljövänliga alternativet 
till att tvätta hemma. Även deras 
tvättkem är lokalt producerade i 
Skaraborg. Det bästa är att all tvätt 

sker inomhus vilket är en fördel 
både vinter som sommar.

Smidigt och enkelt  
– här tvättar du först  
och betalar sen
– Precis som när du tankar betalar  
du först när du är klar. Vad jag vet är 
vi den enda tvättanläggningen där 
du endast betalar för det du faktiskt 
använt. Betalsystemet volymmäter 
all kem för att säkerställa detta. Hos 
andra betalar man först och stressar 
sedan runt och tvättar bilen på tid, 
säger Emil.

Hur gör man då  
om man vill tvätta?
• Ladda ned appen Bubblans GDS 

tvätt. Har du en Iphone  
laddar du ner via App Store eller 
om du har en Android laddar 
du ner via Google Play. Sök på 
Bubblans GDS tvätt.

•  Innan du kan tvätta måste du 
registrera dig det vill säga skapa 
ett konto. Välj ”mitt konto”  
där skriver du in ditt namn,  
registreringsnummer på din  
bil/bilar och ditt 
mobilnummer.

•  Sedan klickar du  
på ”betalkort”  
där du lägger in 
kortuppgifterna.

• Därefter är du 
klar för att 
tvätta!

Kom som du är, Bubblan har allt du 
behöver för en ordentlig tvätt. Väl 
framme kör du upp mot ett ledigt 
tvättbås, tar upp appen och klickar 
i det tvättbås du har valt. Porten 
öppnas och du kör in i tvättbåset. 
När du sedan är inne i tvättbåset 
stängs porten automatiskt. På 
väggen i varje tvättbås finns 
en tvättinstruktion och det är 
olika färger på slangarna, väldigt 
pedagogiskt och enkelt! Det finns 
högtryckstvätt, avfettning, super- 
tvätt och en borste med skumvax-
schampo. Det finns även en fälg-
borste om du någon gång vill tvätta 
fälgarna lite extra. När du har tvättat 
färdigt avslutar du din tvätt genom 
att trycka på knappen i tvätthallen 
och då summeras allt du har använt 
och dras från ditt konto. Enkelt, 
smidigt och rättvist.

Tvättabonnemang
Vill du tvätta mycket och till en  
fast månadskostnad* erbjuds abonne-

mang vilket blir betydligt billigare 
än att betala för varje tvätt. Det 
finns abonnemang för personbilar 
och skåpbilar. Företag med många 
fordon eller lastbilar får kontakta 
Emil.
– Vi kommer att erbjuda ett  
begränsat antal tvättabonnemang. 
Det blir lite först till kvarn från  
och med 1 juli. För personbilar 
kommer det att kosta 199 kronor  
per månad och för en större bil/ 
skåpbil 249 kronor per månad,  
säger Emil. 
I abonnemanget för personbil 
ingår fritt antal tvättar för en bil 
(30 min halltid/tvätt), 1 liter 
avfettning/mån och fri förbrukning 
av supertvätt, skumvaxschampo och 
högtryckstvätt. Man får självklart 
tvätta längre och förbruka mer 
avfettning men då tillkommer den 
kostnaden på nästa månadsavgift. 
Abonnemangskostnaden dras auto- 
matiskt från registrerat betalkort 
en gång i månaden. För företag 

med många bilar erbjudas faktur-
ering på abonnemang eller enbart  
för de tvättar man gör. Summering 
sker per bil på månadsfaktura.
För att skaffa sig ett abonnemang så 
gäller som ovan att man först laddar 
ner appen och registrerar sig. I 
appen väljer du valfritt abonnemang 
efter storleken på ditt fordon och 
sedan tar du kontakt med Emil för 
att få en liten Rfid-tagg monterad i 
hörnet på din vindruta. Det innebär 
att när du sedan ska tvätta kör du 
fram till porten som då läser av din 
tagg. Systemet vet därmed vem som 
ska tvätta och porten öppnas.
Redan nu kan du ladda ner appen 
och registrera dig. Emil vill öppna 
tvätten så fort det bara går. 
– När skyltarna åker upp är tvätten 
igång. 1 juli är dock det officiella 
datumet vi öppnar, avslutar Emil.

Välkommen att börja  
tvätta hos Bubblans  
GDS tvätt 1 juli! 
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Skogsholmsvägen 1, Tidaholm  •  Mobil: 0727-31 13 88  •  info@bubblansgds.se

*se hemsida för mer info www.bubblansgds.se

Öppningserbjudande!  

TVÄTT- 
ABONNEMANG
Tvätta fritt* från  

199 kr/mån och bil

Begränsat antal

Öppnar 1 juli!
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I april registrerades  
21 873 nya personbilar, 
vilket är en ökning med  
15,6 procent jämfört 
förra året.

– I april i fjol påverkades person-
bilsmarknaden av stillastående bil- 
fabriker eller begränsad produktions- 
kapacitet som en följd av Corona-
pandemin och registreringarna föll  
med 38 procent. Under årets fyra  
första månader uppgick person-
bilarnas ökning till 32,6 procent, 
jämfört med förra året. Uppgången 
beror till stor del på ökade 
registreringar inför förändringarna 
inom Bonus-malussystemet som 
trädde i kraft 1 april, som försämrade 
för samtliga personbilar och lätta 
lastbilar förutom för elfordon, säger  
Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Kraftig ökning av elbilar 
– Under april månad ökade ny-
registreringarna av elbilar som 
väntat, med 368 procent samtidigt 
som laddhybriderna ökade med 41 
procent. Den stora skillnaden bland 
de laddbara bilarna förklaras av 
regeringens justeringar inom Bonus-
malussystemet den 1 april. Ladd- 
hybriderna ökade kraftigt i mars 
inför att bonusen skulle minska 
med i genomsnitt 10 000 kronor och 
elbilarna minskade då elbilskunden 
inväntade bonushöjningen. Den höjda 
bonusen, från 60 000 till 70 000 
kronor, gav en kraftig uppgång för 
elbilarna som nådde det näst högsta 
antalet i aprilregistreringarna. Att 
flera attraktiva nya modeller nu 
finns tillgängliga är grunden för 
ökningen, medan fluktuationerna 
förklaras av skatteförändringarna. 
Att elektrifieringen nu slagit igenom 
visas även genom att det är en elbil 
som är månadens mest registrerade 
personbil, vilket även inträffade 

i december 2020. Sammantaget 
uppgick andelen laddbara bilar till 
43,1 procent i april jämfört med 22,6 
procent ifjol. Hittills i år uppgår 
andelen till 37,1 procent, fortsätter 
Mattias Bergman. 
– Årets styrmedelsförändringar leder, 
tillsammans med Coronapandemins 
avtryck i fjolårets registreringar, 
till en ryckig marknad. Förutom 
att den tillfälliga nedsättningen 
av förmånsvärdet för miljöbilar 
slopades vid årsskiftet så höjs även 
förmånsskatten generellt med ca 
25 procent från 1 juli. Alla dessa 
förändringar gör att vi tidigast under 
andra halvåret kommer kunna se de 
reella effekterna i nyregistreringarna. 
Vi bedömer dock att försämringarna 
av nu beslutade styrmedel gör att 
ökningstakten av laddbara fordon 
kommer att avta efter 1 juli och att 
Sverige får svårt att nå klimatmålen 
om inte justeringar görs, säger 
Mattias Bergman. 

Lätta lastbilar 
– Registreringarna av lätta lastbilar 
har präglats av en kraftig ryckighet. 
Under årets första kvartal, det vill säga  
inför malushöjningen den 1 april,  
registrerades nära 8 700 lätta lastbilar. 
I april registrerades endast 1 904 
nya lätta lastbilar, en minskning 
med 23,4 procent jämfört samma 
månad i fjol som då påverkades av 
Coronapandemin och minskade med  
39 procent. Sammantaget uppgår 
uppgången under årets fyra första 

månader till drygt 91 procent. 
Andelen eldrivna lätta lastbilar 
uppgick till 18,7 procent under april 
månad och till 4,4 procent under 
årets fyra första månader vilket är 
resultatet av att flera nya modeller 
introducerats och ökar kundernas val 
samt bonushöjningen, säger Mattias 
Bergman.

Tunga lastbilar och bussar
– Registreringarna av tunga lastbilar 
över 16 ton ökade med 16,6 procent 
i april jämfört med samma månad i 
fjol. Uppgången beror dels på att 
vi jämför med ett svagt april förra 
året på grund av Coronapandemin, 
dels på att e-handeln har ökat 
kraftigt under pandemin och som 
drivit marknaden. Under årets fyra 
första månader har tunga lastbilar 
sammantaget ökat med 5,6 procent. 
Under perioden januari till april 
har de första ellastbilarna över 16 
ton, nio fordon, kunnat skönjas i 
registreringarna efter höstens lans-
eringar, säger Mattias Bergman.
– Nyregistreringarna av bussar ökade 
med en procent i april och har hittills 
i år ökat med 26,6 procent, dock 
från en låg nivå. Bussmarknaden 
har påverkats negativt av Corona- 
pandemin, men för vissa seg-
ment som styrs av offentliga 
upphandlingar, har förnyelsen av 
bussflottan fortsatt. Hittills i år har 
en av fyra nyregistreringar varit en 
elbuss, avslutar Mattias Bergman. 

Höjd bonus gav kraftig  
uppgång för elbilar i april
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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!
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E10 som redan finns i 14 andra länder 
inom Europa bidrar till att minska 
koldioxidutsläppen och är ett viktigt 
steg i att nå Sveriges klimatmål. De 
allra flesta bensindrivna personbilar, 
även äldre, kan köras på E10.

Reduktionsplikten höjs
Reduktionsplikten för bensin höjs 
den 1 augusti till sex procent och till 
26 procent för diesel. Detta innebär 
att Sverige får en ny standardbensin 
som innehåller upp till tio procent 
etanol. Reduktionsplikten beslutas 
i Riksdagen och är ett styrmedel 
för drivmedelsbolagen att sänka 
koldioxidutsläppen från bensin och  
diesel och uppnå klimatmålen.
Branschen står enad i omställningen 
till klimatneutral konkurrenskraft 
och arbetar med att uppnå de 
åtaganden som man gjort inom 
ramen för Färdplanen tillsammans 

med regeringsinitiativet Fossilfritt 
Sverige.

Bättre för klimatet
– Det är positivt att E10 nu även  
introduceras i Sverige från den  
första augusti. E10 är ett av flera 
viktiga verktyg för att minska kol- 
dioxidutsläppen från transport-
sektorn. E10 blir en viktig faktor för 
att nå våra gemensamma klimatmål, 
säger Ebba Tamm, Expert produkt 
och miljö på Drivkraft Sverige.  
De allra flesta bensindrivna person-
bilar, även äldre, kan köras på E10. 
Ca 94 % procent av alla bensindrivna 
bilar är godkända för körning på 
E10 som blev ett lagkrav för bilar 
producerade från 1 januari 2011. 

Ingen anledning till oro
– Bilägare i Sverige behöver inte 
vara oroliga för att inte kunna köra 

på E10, utan ca 94 % är godkända. 
De äldre bilar som inte kan köras 
på E10 kommer att köras på E5. 
BIL Sweden och Drivkraft Sverige 
kommer på respektive hemsidor att 
publicera en lista över vilka bilar 
som kan köras på E10, säger Anders 
Norén, teknisk chef BIL Sweden.  

E10 – den nya standarden
E10 är den nya blyfri 95 standard-
bensinen, men det kommer också 
finnas en kvalitet med E5 för de 
fordon som behöver köra på det. Var 
man tankar E5 kan man läsa om på 
drivmedelsbolagens hemsidor.
E10 finns sedan tidigare på mark-
naden i 14 andra länder i Europa; 
Belgien, Bulgarien, Danmark, Est- 
land, Finland, Frankrike, Lettland,  
Litauen, Luxemburg, Nederländerna,  
Tyskland, Ungern, Rumänien och 
Slovakien. Källa: bilsweden.se

Ny standardbensin: E10
I samband med att reduktionsplikten höjs från 4,2 procent till 6 procent 
den 1 augusti 2021 introduceras E10 som ny bensinkvalitet på den svenska 
marknaden och blir därmed den nya standardbensinen.

E10 finns på marknaden sedan tidigare i grönmarkerade länder. Snart är det Sverigepremiär.

Ebba Tamm

Anders Norén
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Hos oss hittar ni reservdelar och tillbehör till 
personbilar och amerikanare!
Vi har även bilvårdsprodukter, verktyg, 
reservdelar och tillbehör till släpvagnar.

Fd. Hugos Bildelar har blivit 
Tidaholms Bildelar och bytt lokal.

Numera finns vi på Västra Ringvägen 4 (intill Titech).

Kom in och prata med vår bilintresserade 
personal: Curt Staadig, Per-Anders Staberg 
(ägare) och Patrik Holm. 
Vi har stor kunskap och lång erfarenhet och 
brukar lösa det mesta inom bildelar!

Öppettider: 
Mån-Fre:    08:00-18:00 
Lör:            10:00-14:00
Telefon: 0502-147 75
Västra Ringvägen 4, Tidaholm

nu har vi bytt lokal



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
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Bil Swedens VD Mattias Bergman 
anser att den positiva utveckl- 
ingen nu kommer att bromsas 
upp på grund av de förändringar 
som införs under våren. Det finns 
därmed en stor risk att vi inte når 
våra klimatmål. Regeringen och 
samarbetspartierna genomför under  
året en rad förändringar som  
kommer att få negativa konsekvenser 
för marknaden för personbilar och  
lätta lastbilar i Sverige och fram- 
för allt för laddbara bilar. Det 
handlar om både förändringar i 
Bonus-malussystemet och förmåns-
beskattningen. 
– Regeringen vill att Bonus-malus- 
systemet ska vara det miljöstyrande 
styrmedlet och inte förmånssystemet. 
Det är också förklaringen till att 
den tillfälliga nedsättningen av 
förmånssystemet redan har slopats 
och att man höjer förmånsvärdena 
för att kunna likställas med kontant 
lön. Tyvärr kompenseras inte dessa 
förändringar fullt ut i Bonus-malus-
systemet. Visserligen höjer man 
bonusen för elbilar från 60 000 
kronor till 70 000 kronor, samtidigt 

som bonusen för laddhybrider sänks 
med i genomsnitt 10 000 kronor. 
Trots att det är laddhybriderna som 
är inkörsporten för elektrifieringen 
av fordonsflottan. Försvårar man 
samtidigt för företagen som via sina 
förmånsbilar driver omställningen 
och står för köpen av 75% av alla 
laddbara fordon så kommer vi att 
tappa fart i klimatomställningen, 
säger Mattias Bergman.

Begränsad bonus
Regeringen har dessutom valt att 
begränsa bonusen för de som väljer 
en elbil som tjänstebil, med hänsyn 
till EU:s statsstödsregler. Men här 
håller regeringen fast vid något som 
inte längre gäller. Klimatbonusen är 
inte att betrakta som statsstöd enligt 
EU-kommissionen.
Förutom att alla ska kunna få ta del 
av hela bonusen, oavsett om det är en 
privatperson eller en juridisk person 
så bör en ny tillfällig nedsättning 
av förmånsvärdet för laddbara bilar 
och gasbilar införas. Det är viktigt 
att vi stimulerar den nya tekniken 
ytterligare ett par år. Sverige är en 

liten bilmarknad och konkurrensen 
om de laddbara bilarna är tuff. Just 
nu är efterfrågan större i Europa än 
utbudet vilket gör att det finns en 
risk att andra EU-länder med bättre 
styrmedel blir tilldelade de laddbara 
bilarna. Fordonsindustrin delar 
regeringens klimatmål och har i BIL 
Swedens färdplan för personbilar 
tillsammans med Fossilfritt Sverige 
tydligt pekat hur vi kan nå 70%- 
målet, men med dessa förändringar 
i styrmedlen så tar regeringen bort 
förutsättningarna att nå våra nation-
ella mål.
– Häromdagen presenterade rege- 
ringen propositionen om justerade 
beräkningar av bilförmån. Vi kan  
tyvärr konstatera att regeringen 
inte har valt att lyssna på 
remissinstansernas kritik. Det är 
bara genom ett nära samarbete 
mellan industrin och regeringen där 
produkter, laddinfrastruktur och 
styrmedel går i takt vi kan klara av 
detta och undvika dikeskörning, 
avslutar Mattias Bergman.

Källa: bilsweden.se

Risk för dikeskörning  
för klimatpolitiken?
Var tredje bil som registrerades under 2020 var en laddbar bil. Sverige  
tillhör de länder där utvecklingen går fortast, vi är bäst i EU och på en 
tredje plats i världen när det gäller andelen laddbara bilar. 

T
E
M
A

B
I
L

&

M
O
T
O
R



BILPARKEN
TIDAHOLM

Bilparken Tidaholm är ett familjeföretag som drivs av Anel, Dennis och Anela Dindic.  
Vi köper och säljer bilar i prisintervallet 10 000-300 000 kronor. Allt inom personbilar,  
skåpbilar och lastbilar. Försäljning sker oftast via Blocket och Facebook men du är även  
välkommen till vår lokal vid Acklingakorset för att titta. Vi har cirka 100 bilar i butiken!

Volvo S60 2012 
15 000 mil  119 900:-
Audi A6 Allroad Quattro 2007 
11 000 mil  109 500:-
KIA Ceed 2008 
25 000 mil  29 900:-
Volvo S40 D2 diesel 2011 
25 400 mil  46 500:-
Volvo V50 2009 
21 500 mil  39 900:-
MB ML 350 CPi 2012 
27 000 mil  220 000:-
Chrysler 300C  5,7 l/motor  2005 
23 000 mil  69 900:-
Saab 9,3 1,8 Turbo 2008 
24 000 mil  29 900:-Cirka 100 bilar i butiken!

BRA BEG. BILAR

AD FASTIGHETER – 30 lägenheter i Madängsholm och Tidaholm

Lediga lägeheter: Holmavägen 5, stor 3 rok (renoverad)  •  Holmavägen 6, 2 rok

Även lokaler och förråd att hyra ut.  Intresserad kontakta 0722-59 97 54

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

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

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

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

Vi corona-anpassar vår verksamhet efter aktuella riktlinjer.

KURSER 
Introduktion 20/5 16.30 
Risk 1 17/6 13.00    Fullbokad
Introduktion 1/7 16.30
Risk 1 19/8 09.00
Introduktion 26/8 16.30

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

Dags att ta körkort?
Välkommen till oss på TA Körkort!

Vi har körlektioner i Tidaholm och Skövde.

LÅT 
STÅ!
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Kia XCeed
Plug-In Hybrid

Elfarenhet 
Kia kan det här med elektrifiering och över 60 % av Kias försäljning består av laddbara bilar. Det kallar Kia  
elfarenhet. Och den finns nu samlad i Kia XCeed Plug-In Hybrid. En sportig crossover, fullmatad med teknik  
och körglädje. Njut av en tyst körupplevelse och färdas tryggt i en laddhybrid byggd på Kias långa elfarenhet.  

Privatleasing fr.

3 295 kr/mån*
Inkl. serviceavtal

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6-2021 och registrering senast den 30/7-2021 eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021. Bränsleförbrukning blandad körning XCeed Plug-In Hybrid 1,7 
l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln WLTP Försäljningsstatistik: Vroom jan– dec 2020. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil. 
Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Kia XCeed
Plug-In Hybrid

Elfarenhet 
Kia kan det här med elektrifiering och över 60 % av Kias försäljning består av laddbara bilar. Det kallar Kia  
elfarenhet. Och den finns nu samlad i Kia XCeed Plug-In Hybrid. En sportig crossover, fullmatad med teknik  
och körglädje. Njut av en tyst körupplevelse och färdas tryggt i en laddhybrid byggd på Kias långa elfarenhet.  

Privatleasing fr.

3 295 kr/mån*
Inkl. serviceavtal

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6-2021 och registrering senast den 30/7-2021 eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021. Bränsleförbrukning blandad körning XCeed Plug-In Hybrid 1,7 
l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln WLTP Försäljningsstatistik: Vroom jan– dec 2020. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil. 
Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

*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

Tel. 0515-155 40

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6-2021 och registrering senast den 30/7-2021 eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021. Bränsleförbrukning blandad körning XCeed Plug-In Hybrid  

1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln WLTP Försäljningsstatistik: Vroom jan–dec 2020. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil. 

Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Kia XCeed
Plug-In Hybrid

Elfarenhet 
Kia kan det här med elektrifiering och över 60 % av Kias försäljning består av laddbara bilar. Det kallar Kia  
elfarenhet. Och den finns nu samlad i Kia XCeed Plug-In Hybrid. En sportig crossover, fullmatad med teknik  
och körglädje. Njut av en tyst körupplevelse och färdas tryggt i en laddhybrid byggd på Kias långa elfarenhet.  

Privatleasing fr.

3 295 kr/mån*
Inkl. serviceavtal

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6-2021 och registrering senast den 30/7-2021 eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021. Bränsleförbrukning blandad körning XCeed Plug-In Hybrid 1,7 
l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln WLTP Försäljningsstatistik: Vroom jan– dec 2020. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil. 
Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Kia XCeed
Plug-In Hybrid

Elfarenhet 
Kia kan det här med elektrifiering och över 60 % av Kias försäljning består av laddbara bilar. Det kallar Kia  
elfarenhet. Och den finns nu samlad i Kia XCeed Plug-In Hybrid. En sportig crossover, fullmatad med teknik  
och körglädje. Njut av en tyst körupplevelse och färdas tryggt i en laddhybrid byggd på Kias långa elfarenhet.  

Privatleasing fr.

3 295 kr/mån*
Inkl. serviceavtal

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6-2021 och registrering senast den 30/7-2021 eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021. Bränsleförbrukning blandad körning XCeed Plug-In Hybrid 1,7 
l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln WLTP Försäljningsstatistik: Vroom jan– dec 2020. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil. 
Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Fredrikssons Bil & Motor
Södra Kungsv. 5, Tidaholm
Tel. 0502-716 00

Fredrikssons Bil & Motor
Norra Fågelås, Linderyd, Hjo
Tel. 0503-200 26

  

Service och reparationer av bilar och husbilar
Plåt- och lackskadereparationer
Försäljning av begagnade bilar, bildelar och tillbehör

Öppettider: måndag-torsdag  07.15-17.30, fredag 07.15-13.00

Tidaholm Fågelås

HB FREDRIKSSONS
BIL & MOTOR
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Under förra året drabbades de flesta 
biltillverkare hårt med nedstängning 
av fabriker under vissa perioder och 
sviktande försäljningssiffror. Även 
Lamborghini har haft ett sjuttio 
dagar långt produktionsstopp vilket 
betyder att de sålt färre bilar under 
föregående år, totalt 7430 sålda bilar  
2020 mot 8250 under 2019. Trots  
det är 2020 företagets mest lön-
samma år någonsin.
– Vi blev förvånade. En perfekt 
blandning av modeller och anpass-
ningen av våra produkter drev 
lönsamheten till de högsta nivåerna, 
säger Stephan Winkelmann, VD för 
Lamborghini.
Lamborghini delar inte med sig 
av den exakta rörelsemarginalen 
eller hur stor ökningen från 2019 
är men de avslutade året med en 

omsättning på 1,61 miljarder euro, 
drygt 16 miljarder kronor, ett tapp 
med elva procent från 2019 men 
trots det en högre lönsamhet. Något 
som till största delen tros bero på 
ökad försäljning av suven Urus men 
framför allt specialmodellen Sian, 
Lamborghinis första hybridmodell 
som tillverkas i en begränsad upplaga 
om 63 exemplar av coupéversionen 
och 19 roadsterexemplar. Upp-

lagan sålde slut under 2020 där 
varje exemplar hade ett startpris på 
omkring 28 miljoner kronor.
Lamborghinis största marknader 
var under 2020 USA, Tyskland och 
Kina med 2 224, 607 respektive 
604 sålda bilar. Enligt Stephan 
Winkelmann väntas Kina kamma 
hem andraplatsen under 2021.

Källa: teknikensvarld.se

Rekordår för Lamborghini
Lamborghini har haft det mest lönsamma året någonsin under  
pandemi-året 2020 som drabbade bilbranschen hårt.



Öppet:  mån-fre 10-18, lör 10-13      Norra Kungsvägen 3,  Tidaholm      Tel. 0502-712 00

TRÄNINGSKLÄDER  
– med x-eptionellt bra andningsfunktion

Jackor

1149:-1149:-
Långa tights

899:-899:-
Korta tights

699:-699:-

KEPSAR  
& SHORTS  
till sommaren!

Vi har vattentäta GORETEX-SKOR  
samt SNEAKERS, WALKINGSKOR,  

LÖPARSKOR och FINSKOR


