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TEMANUMMER REPORTAGE FOTOTÄVLINGEN TIDAHOLMS-QUIZET

Nr 3 2020. Årgång 27

TIDAHOLMS-QUIZET     TEMA: HUS & HEM     FOTOTÄVLING     TEMA: KONSTNATTEN

Dags att boka 
MÅLNING INOMHUS OCH TAPETSERING!

Glöm inte 

ROT-
avdraget!



Hos oss gäller bara två saker:
1. Kunden alltid i fokus.

2. Vi strävar alltid efter att vara 
unika. Här skräddarsyr vi efter 
våra egna idéer. Hos oss ska 
du få en positiv upplevelse!

Vi erbjuder:
•  Hårklippning

•  Skägg, rakning och styling

•  Trådning

•  Vaxning

Stan's första Barbershop
– välkommen in till oss!
Ni hittar oss på Nya Torget 4 – mellan Saga-biografen och Elon.
Efter 12 års erfarenhet av alla olika typer av hår kan vi stolt säga  
att vi är professionella i vårt yrke! Vi kan hjälpa dig att hitta din stil!

Vi har speciella priser för pensionärer, studenter och barn.  
Och en shop med riktigt bra hår- och skäggprodukter!

Följ oss på:    Husse.Barbershop     Husse Barbershop

Så missar ni inte våra erbjudanden eller våra kommande tävlingar. Vi ses!

Öppet: måndag-fredag 09.00-18.00, lördag 10.00-14.00, DROP-IN
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Att välja rätt är en konst
Konstnatten Falköping-Tidaholm 
arrangeras i år för 21:a gången och är 
Västsveriges största konstrunda. I år 
är dock inget sig likt med en corona-
pandemi hängande över oss som en 
våt filt. Många arrangemang har för-
svunnit under året så då är det extra 
kul när Konstnatten nu arrangeras. 
Det blir dock både färre utställnings-
platser och utställare än brukligt. 
Kravet i år är att lokaler ska vara  
coronasäkrade, dvs lite större lokaler 
och att man tar in begränsat med  
människor. Folkhälsomyndighetens  
restriktioner gäller vilket betyder  
att besökare får hålla avstånd och  
följa de regler som finns på varje 
plats. I tidningen har vi med alla 
utställningsplatser i Tidaholm som 
även är utmarkerade på en karta. 
Lätt att hitta och tidningen är lätt 
att ta med när ni ska ut i mörkret!

Tema: Hus & Hem
Nu är det en tid då vi avslutar våra 
utomhusarbeten och påbörjar nya 
projekt inomhus. I tidningen hittar 
du många hantverkare som gärna 
hjälper till och glöm inte att det är 
50% i RUT-avdrag och 30% i ROT-
avdrag på arbetskostnaden. Det 
kanske inte är värt tid och arbete att 
tapetsera själv när man kan anlita 
proffs istället!

Nyheter och händelser
Flera nya annonsörer dyker upp  
i detta nummer; Uppmans Kök, 
Husse Barbershop,  Skaraborgs Rör- 
service och Medins Ventilation som 
i början av året köpte Tidaholms  
Bleck & Plåt.

Trevlig läsning!
Fredrik Nossler

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

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

Fototävling
Årets andra tävling är avklarad 
och en vinnare är korad! Till detta  
nummer sökte vi sommarbilder i  
Tidaholm. På sidan 6 kan du se  
vinnarbilden samt några utvalda 
favoriter.

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

Tidaholms-Quizet
Testa dina Tidaholmskunskaper! 
Du får gissa en gång per kategori, 
hur många poäng får du? I detta 
nummer tävlar Christer och Freddy 
på Tidaholms Sotningsdistrikt.

Profilen
Vi har ställt 21 snabba frågor till  
mäklaren Marlene Andersson. Vart 
går hennes drömresa i tid och rum?

Tema: Konstnatten
Höstens stora konstrunda är här!  
I Tidaholms kommun finns 15 ut-
ställningsplatser med flera utställare  
på varje ställe. På våra temasidor  
finner du en förteckning över dem 
samt en karta där de är markerade.

Krönikan
Vårt kommunalråd Anna-Karin 
Skatt är detta nummers krönikör  
och uttrycker oro över det allt  
hårdare debattklimatet.

Tema: Hus & Hem
Trots Corona-pandemin, eller tack  
vare, ökar antalet renoveringar. Det 
blir även lite om hjärnans intryck 
av färg och form. Funderar du på 
att bygga hus? Vi beskriver hur  
processen går till.
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Annika's Klipp & Trim
Diplomerad hundfrisör sedan 2008

Tel. 076-844 95 42  
Smedjegatan 1, Tidaholm

  Vi finns på Facebook

• Klippning

• Trimning

• Bad

• Tovutredningar

• Kloklipp m.m.
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Välkomna att fika och äta mat i vår stora och ståtliga tegelbyggnad 
från 1930-talet vackert belägen vid vattnet på fina Turbinhusön.  
Vi tar emot beställningar och gruppbokningar alla dagar i veckan.  
Se hemsidan för vår meny. Vi har fullständiga rättigheter.

Välkomna till vårt Stenugnsbageri och
Kafé Turbinen på Turbinhusön i Tidaholm!
 
Onsdag-torsdag  11.00-19.00
Fredag  11.00-22.00
Lördag  09.00-17.00
Söndag  11.00-17.00

KONSTNATTEN  
25-27 SEPTEMBER

Fredag 11.00-23.00 
Lördag 09.00-01.00
Söndag 11.00-17.00

TURBINEN TIDAHOLM
Museigatan 3
Tel. 0502-130 80

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

NYHETER: 
Afternoon tea 

Våffelbuffé 
Brunch 

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

Fredagar 
After work
Njut av god mat och dryck 
i vacker miljö. Se hemsidan 
för aktuell meny.

info@turbinentidaholm.se
www.turbinentidaholm.se MAT • FIKA • TÅRTOR • BRÖD • SMÖRGÅSTÅRTOR • GRUPPBOKNINGAR • FEST

Mån-fre  09.30-18.00   
Lunch  13.00-14.00

Tel: 0502-102 36
www.fransensoptik.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd!  •  Delbetala räntefritt

Dubbelt  
upp!

Köp två par glasögonglas från ZEISS  
och få det andra paret på köpet.

MASSOR AV NYHETER!

Det är skillnad på glas och glas

2-27/9  Konstrunda à la Bruksvilleparken

2/9-23/12 Torgdag onsdagar på Gamla Torget

16/9  Start lagerrensning kläder, Tida Reklam 

19/9  Livestreamad bluesfestival,  
 Jives Kök & Café

25-27/9 Konstnatten Falköping-Tidaholm

26/9  Frukostbuffé, Turbinen Tidaholm

2/10  After work, Jives Kök & Café 

2/10  After work, Turbinen Tidaholm 

10/10  Gourmetkväll, Vincontoret

10/10  Bufféafton, Uppmans

21/10  Föreläsning med Svante Randlert,  
 biblioteket

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.
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Stallängsvägen 13, Tidaholm

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

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

Betala med 
kort eller 

PIZZA •• KEBAB •• SALLAD

05005022 --114646  4646

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m.  4/10 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m.  4/10 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m.  4/10 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

VALFRI FAMILJEPIZZAVALFRI FAMILJEPIZZA
20:- RABATT

Gäller t.o.m.  4/10 2020. Sallad och stor dricka ingår.
En pizza/kupong. Gäller endast vid avhämtning.

Vid stora beställningar kan utkörning ordnas

NYHET!
Nu har vi även  

laktosfri kebabsås  
samt nöt- och  
kycklingkebab!

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.

Stan's största familjepizza!F
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Tävlingsvinnare: Erica Borén
Vattenfallet i Ekedalen är ett riktigt smultronställe, inte minst för  
fotointresserade. Bra bildkomposition och fin rörelseoskärpa i vattnet. 
Erica vinner en powerbank.

Foto: Helena Nilsson
HP-bron i centralperspektiv.

Foto: Sören Lejhage 
Ett annat smultronställe är den  
trädkantade gångvägen nära  
Hellidsdammarna.

Foto: Karolina Skotniczna 
Fantastisk bild med magiskt fotofilter.

Foto: Belkisa Merdan
Spännade utsnitt av biblioteksfasaden.

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 sensommar/höst i Tidaholms kommun

INFORMATION: Vinnaren koras bland bilder publicerade t.o.m. 4/10 2020. Saknar du  
Instagram går det också att mejla till  fototavling@tidareklam.com eller skicka pappersfoton. 
Genom att delta i fototävlingen ger du Tida Reklam rättighet att använda bilderna.

F T TÄVLING

#tidaholmsguiden
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Fira en jubilar 
eller nyfödd?

Medverkan är gratis. 
Nästa nummer kommer  

27-30/10, skicka bild  
och text senast 8/10 till: 

familjesidan@tidareklam.com

F
A
M
I
L
J
E
S
I
D
A
N

F
A
M
I
L
J
E
S
I
D
A
N

Medverkan är gratis!      Mejla en bild och bildtext till oss senast 
8/10 för att komma med i nästa nummer familjesidan@tidareklam.com

C.Ekvall AB 15/5
Haddängen Byggservice AB 3/6
Husse Barbershop   23/6
Agnetorp-Fröjered Vattenförening 25/6
Tidaholms Inredningslack AB 13/8

Viggo 
Lina Stenbäck och Oliver Gerdin, 
Tidaholm, fick den 1 april en pojke, 
Viggo. Vikt 3330 g, längd 48 cm. 
Hemma väntade storebror Melvin. 

Olle 
Julia och Marcus Staf, Tidaholm, fick 
den 30 juni en pojke, Olle. Vikt 3975 g, 
längd 53 cm.  

Melker 
Jenny Johansson och Mikael Hullberg, 
Hjo, fick den 7 februari en pojke, 
Melker. Vikt 3440 g, längd 51 cm. 
Syskonen Ella och Filip är stolta. 

Isidor 
Elin och Grzegorz Skotak, Hångsdala, 
fick den 28 april en pojke, Isidor. Vikt 
3310 g, längd 51 cm.

Astrid
Rebecca Arntzen och Charlie Mac  
Donald fick den 18 juni en flicka,  
Astrid. Vikt 3670 g, längd 49 cm.  
Elise är en stolt storasyster. Vi älskar 
dig massor! 

William
Louise Front och Kristoffer Hermansson, 
Tidaholm, fick den 27 maj en pojke,  
William. Vikt 4245 g, längd 52 cm.  
Storebror heter Charlie. 

Maja 
Hanna och Christer Blom, Tidaholm, 
fick den 14 april en flicka, Maja. Vikt 
2970 g, längd 47 cm. Med på bild är 
storasyster Wilma. 

Charlie och Nellie 
Paulina Holmberg och Niklas Fredriksson 
fick den 14 juli en pojke och en flicka, 
Charlie och Nellie. Vikt 3665 g/2980 g, 
längd 50 cm/48 cm. Med på bilden är 
storebror Benjamin.

Goury
Nour Taras, Bashar Almidani, Tidaholm, 
fick den 6 juni en flicka, Goury. Vikt  
3400 g, längd 50 cm.  

Lukas
Betty och Fredrik Lennartsson, Eksjö, 
fick den 26 juli en pojke, Lukas. Vikt 
3605 g, längd 53 cm. Pappa Fredrik är 
uppvuxen i Fröjered.

Hilda
Elinor och Jonathan Dahlbäck,  
Madängsholm, fick den 15 maj en flicka, 
Hilda. Vikt 3990 g, längd 53 cm. Olle 
och Ture är nu stolta storebröder. 

Emil
Teres Gård och Erik Davidsson,  
Tidaholm, fick den 13 juni en pojke, 
Emil. Vikt 4535 g, längd 53 cm. 

Sigge
Therese Börsholt och Emil Friberg,  
Tidaholm, fick den 27 maj en pojke, 
Sigge. Vikt 3995 g, längd 52 cm. Ville 
och Freja är stolta syskon.

Molly
Ida och Robin Lundberg Muschke,  
Dimbo, fick den 27 maj en flicka, Molly. 
Vikt 4420 g, längd 51 cm. 

Cajsa 
Josefine Almgren och Niklas Gustafsson 
Almgren, Tidaholm fick den 27 april en 
flicka, Cajsa. Vikt 3870 g, längd 51 cm. 
Carl är stolt storebror.

Frans
Hanna Haavik och Kenth Cedin fick  
den 13 mars en pojke, Frans. Vikt 4060 g, 
längd 51 cm. Storasyster heter Tyrah.

Selma 
Elisabeth Freij Ödvall och Patrik  
Larsson, Göteborg, fick den 20 juni en 
flicka, Selma. Vikt 3710 g, längd 51 cm.     
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Dags att ta körkort?

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

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

Medlem i:

Teori: Första kursen 7/9, 21/9, 5/10 kl. 16.30-18.30.
Andra kursen 2/11, 16/11, 30/11 kl. 16.30-18.30.

Riskutbildning 1: 17/9, 22/10, 3/12 kl. 09.00.

Introduktionsutbildning: 16/9 kl. 17.15, 8/10 kl. 17.00, 
7/11 kl. 09.00, 26/11 kl. 16.30. Anmälan på sms. 

Kontoret öppet tisdagar  

kl. 14.00-18.00 eller enligt ö.k.

Vi säljer och köper både 
GAMMALT OCH NYTT!

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

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

Egnahemsvägen 52
0502-100 37

Mån-fre� 08.00-17.00
Lör� 10.00-13.00

Kuriosa: Tjorven
Tjorven�eller�Kalmar,�som�den�hette�på�
exportmarknaden,�var�en�skåpbil�som�
tillverkades�av�Kalmar�Verkstad�AB�i�
Kalmar�mellan�1968�och�1971.�Tjorven�
hade�samma�motor�och�drivlina�som�
DAF�44�men�en�helt�ny�kaross�med�en�
del�annorlunda�lösningar�för�sin�tid.�
Lasse�samlar�på�Tjorven�och�har�just�nu�
fyra�olika�modeller�i�sin�ägo.

Tjorven användes bland  
annat som postbil i Sverige.

Hela arbetsstyrkan på Tidaholms Autocenter från höger Lasse Kihlstedt, Mattias Hansson, 
Catherine Buhrenstjerna, Stefan Nystrand och nyss anställde Marcus Forsström. Bilar från höger,  
både gammalt och nytt: Volvo 244, Volvo 142, Tjorven – årsmodell 1969 och en helt ny Citroën Berlingo.

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!
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10:-

LAGERRENSNING!
Lagerrensning på grund av att vi bytt sortiment. Udda färger och storlekar,  

allt från barnkläder i stl 104 till vuxenkläder, både profil- och arbetskläder. 

PIKÉ, HOODIE, COLLEGE
Olika färger. Ord. pris 150-400:-

ARBETSJACKA
Olika modeller.  

Ord. pris 600-1000:-

Ulvestorpsgatan 1      www.tidareklam.com

Lagerrensningens öppettider

Onsdag 16/9  08.00-18.00 
Torsdag 17/9  08.00-18.00 
Fredag 18/9  08.00-16.00 
Måndag 21/9  08.00-16.00 
Tisdag 22/9  08.00-16.00 

Swish eller kontant betalning.  
Upp till 70% rabatt, först till kvarn gäller!
Med reservation för slutförsäljning.

Dessutom: 
Skjortor, arbetskläder, jackor, fleecekläder, västar, mössor m.m.

ARBETSBYXOR
Ord. pris 600-1000:-

KEPS
Olika färger. 

Ord. pris 75-150:-

T-SHIRT
Olika färger. 

Ord. pris 50-125:-

25:- 50:-
Från

150:-

150:-
Från

400:-

ARBETSJACKA
Olika modeller.  

Ord. pris 1200-1600:-

Här har du nio olika ansikten där du ska hitta en siffra i varje. Måla gärna över siffran 
med en färgad penna! Du har fått hjälp med första siffran. Vi drar tre vinnare som  
vardera får ett presentkort på valfri pizza (ej familjepizza) hos Eddies Pizzeria.

Namn:____________________________

Adress:___________________________

Postnr, ort:________________________

Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Barnsida” 
och skicka senast 8/10 till: 
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm

Vinnare i förra numret: Sebastian Ljungblom, Leah Kristensen, Gustav Sandgren.

E-post:___________________________

Ålder:_________

BARNSIDA
B
A
R
N
S
I
D
A
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Lokalt och digitalt
För oss handlar digitalisering inte bara om utveckling av digitala 

verktyg och funktioner utan om hur vi skapar värde genom att 

kombinera det lokala, personliga och digitala så att vi kan möta våra 

kunder där de är, på det sätt de vill, när de vill. Varje bankkontor har 

kund- och affärsansvar och fattar besluten på sin lokala marknad.

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

Michaela Frölander!
– vi välkomnar vår nya leg. optiker  

med kontaktlinsbehörighet.

Torggatan 2, 522 31 Tidaholm
Tel. 0502-153 45

butiken@optikcentrum.nu

Nu satsar vi på
KONTAKTLINSERKONTAKTLINSER

NÅ FLER KUNDER MED 

DIGITAL
MARKNADSFÖRING

togetheronline.se

073-976 78 88

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

Källa: arla.se

Kantarellpaj
8 port

Pajdeg
125 g smör
3 dl vetemjöl
3 msk kallt vatten

Fyllning
150 g riven cheddarost
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk
3 ägg
½ tsk salt
2 krm svartpeppar

1 gul lök
400 g kantareller
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
Färsk körvel

Medelhavspaj
6 port

Pajdeg
3 dl vetemjöl
125 g smör
2 msk vatten

Fyllning
250 g bladspenat
2 hackade vitlöksklyftor
Smör
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
1½ tsk malen spiskummin
150 g vitost
250 g keso
1 dl vispgrädde
3 ägg
1 dl svarta oliver

den fräsa med. Tillsätt salt, peppar och 
spiskummin. Förgrädda pajskalet ca 
10 min. Bryt osten i bitar. Blanda ost,  
keso, grädde och ägg. Rör ner spenat 
och oliver. Häll blandningen i pajskalet. 
Grädda i mitten av ugnen ca 30 min.

Hacka ihop mjöl och smör till en 
grynig massa. Tillsätt vatten, arbeta 
snabbt ihop till en deg. Tryck ut degen i 
en pajform, ca 24 cm i diameter. Nagga 
och låt stå i kyl ca 30 min. Sätt ugnen 
på 200°. Rensa och skölj spenaten. Fräs 
vitlöken i smör. Lägg i spenaten och låt 

Hacka ihop smör och mjöl till en 
grynig massa. Tillsätt vattnet och 
arbeta snabbt ihop till en deg. Låt vila 
i kyl 1 tim. Sätt ugnen på 200°. Kavla 
ut degen och lägg den i en form med 
löstagbar kant, ca 24 cm i diameter. 
Nagga botten och förgrädda pajskalet 
i mitten av ugnen 10 min. Sänk 
temperaturen till 175°. Lägg osten i 

pajskalet. Vispa ihop grädde, mjölk, 
ägg, salt och peppar och häll över 
osten. Grädda i mitten av ugnen ca 25 
min. Skala och skiva löken tunt. Fräs 
löken på svag värme tills den är mjuk. 
Ansa och stek kantarellerna, salta och 
peppra. Toppa pajen med lök och 
kantareller vid servering. Garnera ev. 
med körvel. 
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Vi reparerar plåt- 
och lackskador!
Vi erbjuder:
•  Billackering
•  Bilplåtslageri
•  Försäkringsskador
•  Krockskador

Allt från skadeanmälan – till färdig bil!

Madängsvägen 9, 
Madängsholm
Tel. 0502-404 70

TI
DAHOLMS BILPLÅT

Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
www.helliden.se

Nu öppnar vi igen:
Välkommen till 

lunch på
Hellidens slott!

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

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

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

Ivanhoe

Smart Protection

Damkappa i 100% ull.  
Finns i stl 36-42 och i färgerna 

svart, grå, vinröd och blå.

Ord. pris 2999:-

Stöldskyddsmärkning för cyklar
Slipp hänglås och tunga kättingar.  

Tjuvar undviker märkta föremål som är  
synliga i polisens register och UV-ljus.

2400:-2400:-

399:-399:-
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Christer Svensson
Natur 0
Historia 0
Samhälle 1
Näringsliv 3
Lokalt 3
__________________
Summa 7

Freddy Sandahl
Natur 1
Historia 0
Samhälle 2
Näringsliv 3
Lokalt 3
___________________
Summa 9

FACIT Natur: häst, Historia: Julius Ceasar, Samhälle: Anna Kinberg-Batra, Näringsliv: Tidaholms Stadshotell, Lokalt: Valstad.
T
I
D
A
H
O
L
M
S
-
Q
U
I
Z
E
T

5 4 3 2 1
Natur 
En djurart

Heter Equus på 
latin. Tämjd av  
människan för 
cirka 6000 år 
sedan.

Gustafskorv AB 
gör produkter av 
dess kött. Findus 
gjorde samma sak 
av misstag.

Vulcans tänd-
sticksfabrik ska ha 
fått sitt namn efter 
Hans Henrik von 
Essens exemplar.

I tätorten  
Tidaholms  
nordvästra  
utkanter finns  
de i stort antal.

Spelbolaget ATG 
har tagit sitt namn 
från djurets  
gångstilar. 

Historia 
En historisk 
person

Levde mellan år 
100 och 44 f. Kr.

Namne med en 
målvakt i Brasliens  
fotbollslandslag.

I julevangeliet 
nämns personens 
adoptivson och 
efterträdare.

Har gett namn 
till ordet kejsare 
och en av årets 
månader.

Jives Kök & Café  
i Tidaholm bar  
tidigare ett av  
personens namn. 
En känd sallad bär 
det andra namnet.

Samhälle 
En politiker

Delar efternamn 
med en radio-
pratare i P3.  
Kan tala flytande  
nederländska.

Född 1970. 
Släppte 2018
boken "Inifrån".

Var sitt partis 
gruppledare i  
riksdagen 2010- 
2015. Under den 
tiden besökte hen 
Tidaholm.

Klampade i klave-
ret med uttalandet: 
"stockholmare 
är smartare än 
lantisar".

Ulf  Kristerssons 
företrädare som 
partiledare för  
Moderaterna. Gift 
med komikern 
David.

Näringsliv 
Ett företag

Den verksamhet 
som bedrivs idag 
har anor ända från 
1874. Nuvarande 
byggnad upp-
fördes 1931-1932.

Nuvarande  
ägarfamilj tog över 
2003. Idag drivs 
rörelsen av tre 
syskon.

Syskonen heter  
Jonas, Katarina 
och Hampus  
Ekström. Sommar-
tid arrangeras flera 
räkaftnar. 

Ligger intill Tidan 
och Emanuelssons  
är en mindre  
konkurrent. 

Här sover  
många Tidaholms- 
besökare över 
men restaurangen 
besöks även av 
tidaholmarna. 

Lokalt 
En plats i vår 
kommun

Är förutom en by 
även en socken 
som fram till 1952 
var en egen  
kommun.

Den anrika  
kyrkan har flera 
trappstegsgavlar.

Har egen skola och 
populärt café. 

Byn har det 
alternativa namnet 
Folkabo, vi söker 
andra namnet.

Komiskt översatt 
till engelska kan 
man säga  
"Electiontown".

TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET
Denna gång tävlar Christer och Freddy från Tidaholms Sotningsdistrikt.  
De får endast svara en gång per kategori. Hur många poäng lyckas du få? 
Facit hittar du längst ned. 

Syn- och  
hörselinstruktör
Råd och tips

60 64 20

Frågor om  
demenssjukdomar
Måndag-torsdag

60 64 30

Bli frivillig/ 
volontär
T.ex. telefonvän

60 64 65

Information till dig 
som fyller 80 år
Du kommer att få  
ett brev med posten.

60 64 34

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

Välkommen att höra av dig på tel. 60 64 65

Anhörigstöd – stöd för dig som  
vårdar eller stödjer en närstående

Vi finns här för dig!

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

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

Frivilliga, föreningar och Omvårdnad/Stödformer.  

       Följ oss på facebook.com/stodformer. 

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

Verkstad • Volvo Originaldelar • Bildelar • Bilvård

Vi hjälper dig även med däckbyte och däckköp!

Emil Henrik

Henkeś
 BILVERKSTAD
Volvo – Renault

Volvo närservice

Tel. 0502-140 30   •   Mån-fre: 07.00-17.00   •   Lunch: 12.30-13.00   •   Ramstorpsv. 6
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Måndag 
09.00-09.45 Uteträning styrka/rörlig
17.30-18.15 Uteträning
17.30-17.55 Styrka/Tabata
18.00-18.25 Cykel Zone 3
18.00-18.25 FG BoxMix
18.30-18.55 Core
19.15-20.10 Yinyoga

Tisdag 
09.00-09.45 Uteträning styrka lätt
10.15-11.00 Cirkelträning styrka/core
13.15-13.55 Styrka/rörlighet 70+
14.10-14.50 Styrka/rörlighet 70+
16.30-17.25 Cirkelträning
18.00-18.25 FG Afro/Pulsjympa
18.30-18.55 FG Styrka
19.00-19.25 FG MageRygg

Onsdag 
08.30-08.55 FG Multiträning
09.00-09.25 Core
17.25-17.50 FG MageRygg
17.30-18.15 Uteträning
18.00-18.25 FG Skivstång
18.00-18.25 Cykel Zone 2/3
18.30-18.55 Cykel Activio
19.00-19.55 Yoga Återhämtning

Torsdag 
09.00-09.25 Styrka
09.30-09.55 FG Boxmix/Gympa
13.15-13.55 Cykel med stretch 70+
17.30-17.55 Styrka /Tabata
18.00-18.25 Core
18.00-18.45 Cykel Activio
18.30-18.55 FG Step/Styrka
19.00-19.25 FG Dansamix

Fredag 
08.30-08.55 Cykel Zone 2/3
09.00-09.25 Cirkelträning
10.00-10.45 Uteträning
16.30-16.55 FG Skivstång
17.00-17.25 FG Mixpass 

Lördag 
Surprisepass (tid varierar), start v. 40

Söndag 
17.45-18.15 Cirkelträning
18.20-19.15 Cykel Activio
18.25-18.50 FG Rörlighetsträning
18.55-19.50 Yoga Styrka/smidighet

TEAM-

träning
Max 5 personer under 20 veckor.

Team Express – Team Viktresan – Team Gubbröra
Ett bra sätt att komma igång och utvecklas!

Öppet endast för 

70+
Tisdagar och torsdagar 13.00-15.00

Gruppträning med max 10 st.  
Styrka, rörlighet och cykel.

Linn

Torbjörn
Malin

Bibban
Anna-Karin

Anna-Lena

Höstschema

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

Öppet alla dagar 5-22

worldwide

Din friskvårdsanläggningDin friskvårdsanläggning

 halsocenter.tidaholm

 halsocenter_tidaholm

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

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

SÖK INNAN
 2 oktober



   Fem beskrivande ord  
om dig i en platsannons?
Driven, tävlingsinriktad, positivt  
tänkande, envis och omtänksam.

    Vad hade du för  
dröm som liten?
Att bli filmstjärna.

    Vad har du för dröm nu?
Att jobba mer utomlands och sälja 
nyproducerade hus.

    Om du inte jobbade 
som mäklare, vad skulle du 
jobba med istället?
Något inom säljområdet.

 Vilken egenskap hos  
dig tycker du mest och 
minst om?
Den tävlingsinriktade genen,  
på gott och ont.

      Vem skulle du vara 
om du fick vara en annan 
person/figur för en dag?
En riktigt bra elitryttare.

7  Vad är din 
drömsemester?
Florida och Mexico.  

    Om du fick resa tillbaka  
i tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle  
det vara?
Kaliforniens 1960-tal – bilar, kläder 
och musik.

9  Din värsta fobi?
Ormar.

    Vilken är din favoritapp?
Runkeeper.

    Vilken är din favoritpryl?
Min bil.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
Ägg, frukt, grönsaker, chips och öl. 

     När lärde du dig senast 
något nytt?
Det gör jag varje dag på mitt jobb.

     Har du någon udda/
oväntad förmåga?
Är bra på att teckna.

 Nämn tre saker du 
absolut inte kan göra?
Äta lever, vinterbada och hoppa 
bungyjump.

     Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i?
Skrapa triss i Nyhetsmorgon.

17   Vilket uttryck använder  
du för mycket?
Allting löser sig.

18   Främsta levnadsregel?
Att aldrig ge upp.

     Vad skulle du vilja  
ändra på i Tidaholm?
Skulle vilja ha fler butiker i 
centrum.

     Vad händer närmaste  
tiden privat?
Fixa och greja hemma, kanske  
planera en familjeresa.

      Vad händer närmaste  
tiden på jobbet?
Vi har väldigt många bra  
försäljningar att jobba med.  
Härliga kunder och medarbetare!

1

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

19

20

21

21 snabba med  
Marlene Andersson

Bilintresserad optimist 

Ålder: 50 år.

Familj: sambo, två vuxna barn och katten Frasse.

Utbildning: fastighetsutvecklare med inriktning fastighetsmäklare.

Yrke: fastighetsmäklare på Mäklarbyrån Andersson & Andersson.

Hobby: träna.

168
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BRUNCH
lör 09.30-13.30

SMÖRGÅS- 
TÅRTOR

10%
Gäller  

15/9-31/10 

BLUES-
FESTIVAL  
Livestreamad på  
JIVE:s 19/9  

Öppet till 01.00

Bluesbuffé 149:-

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

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

ÖPPETTIDER
Måndag  08.00-15.00
Tisdag-torsdag  08.00-17.00
Fredag  08.00-22.00
Lördag  08.00-14.00

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

FRI UTKÖRNING!

KONSTNATTEN 25-26/9 
Extraöppet:  Fredag  08.00-22.00
 Lördag  08.00-01.00

KANELBULLENS DAG 4/10
Förbeställ gärna.

FARS DAG 8/11
Buffé 12.00-15.00

JUL-AFTER WORK
27/11, 4/12, 11/12 och 18/12 – boka redan nu!
Julmarknadsbuffé 5/12, Jullunch 18/12

AFTER WORK
varje fredag 17.00-22.00
Buffé och à la carte

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

FRUKOST
fre 08.00-10.00



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 kockkniv 
från Leif Mannerström.

[MAT LAGAD MED KÄRLEK]
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Klipp ur sidan och skicka till:  
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm senast 8/10.
Eller mejla: info@tidareklam.com 
Märk kuvertet ”Företagspussel”. Vinst hämtas av vinnaren.
Vinnare i förra numret blev Inga Jonsson.

Namn: ____________________________________________________

Mobil: ____________________________________________________

Adress: ____________________________________________________

 __________________________________________________________

E-post: _____________________________________________________

22 44

77 99 1010

Med över 60 års erfarenhet har vi skapat ett unikt koncept baserat på 
kunskap, service och lokal närvaro. Som en del av ELON kan vi dessutom 
erbjuda ett stort sortiment till rätt pris. Vår kompetens får ni på köpet.

Smidigt, tryggt och lokalt!

Norra Metallvägen 1A, Stallsiken 

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

Mån-fre 10-18, Lördag 10-14

Åsle Pilagården 

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

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

Sänk din uppvärmningskostnad med en luftvärmepump. 
Välj bland ett stort utbud av marknadsledande varumärken. 
Installation och service utförs alltid av våra 
egna certifierade kyltekniker.

SÄNK DIN 
VÄRMEKOSTNAD!

VI LEVERERAR 
OCH INSTALLERAR 

ÖVER HELA 
SKARABORG

BOKA ETT 
KOSTNADSFRITT 

HEMBESÖK!

66 77 88 99 1010
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Beställ Thuja Brabant av oss. 
Vi levererar hem dom till er.
Beställ dom redan nu så
levererar vi dom i sept-Okt
Gå in på 
eller beställ av oss på torget.

Blommor4you.se

BollkryssBollkryss
Vi har många olika 
storlekar och färger
på bollkryss.

Vi har många olika 
storlekar och färger
på bollkryss.

Pris från 30:-Pris från 30:-

BuketterBuketter
Vi har många olika 
sorter. Gladioler, Rosor
Blandbuketter Aster mm 

Vi har många olika 
sorter. Gladioler, Rosor
Blandbuketter Aster mm 

Pris 45:- eller
3 st för 120:-
Pris 45:- eller
3 st för 120:-

Perenna 
Höstljung
Perenna 
Höstljung

4 st för 100:-4 st för 100:-

30:-30:-StSt

Många olika färger och sorter.Många olika färger och sorter.

SOMMARPRISER SOMMARPRISER HÖSTLÖKARHÖSTLÖKAR
Nu har vi fått in fullt sortiment. 
Går även att beställa
i vår webshop
blommor4you.se

Nu har vi fått in fullt sortiment. 
Går även att beställa
i vår webshop
blommor4you.se

40:-40:-Förp.Förp.

YOU YOU 
GÖTEBORG AB

0723-281005
GÖTEBORG AB

0723-281005

BLOMMOR     BLOMMOR     44BLOMMOR     BLOMMOR     44YOU YOU 
GÖTEBORG ABGÖTEBORG AB

BLOMSTERMARKNAD
10.000-tals blommor
av högsta kvalitet.

Välkomna till oss !!
TORGET TIDAHOLM NU PÅ ONSDAG 9:00-16:00
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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.....................................................................................235 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZERIOR
Eddies Pizzeria.....................................................................................146 46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VVS
Br Johnssons Rör / Monterra ................................................. 123 10
Holmlinds Rörledningsfirma ..............................0706-48 84 80
P-G.s Rör Tidaholm .....................................................072-708 44 55
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
P-G.s Rör Tidaholm .....................................................072-708 44 55
Skaraborgs Rörservice ................................................070-600 57 41

WEBBYRÅ
Togetheronline Group ...............................................073-976 78 88
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2020 års upplaga kommer dock 
att bli annorlunda. Covid-19 har  
decimerat antalet utställningsplatser
och utställare. De som är med i 
årets arrangemang har kunnat  
säkerställa sina utställningslokaler 
på ett sådant sätt att de kan hantera 
besöksflödena på ett betryggande 
sätt. Folkhälsomyndighetens restrik- 
tioner gäller och kommer att 
respekteras vilket betyder att antalet 
besökare i lokaler kommer att 
begränsas så att avstånd kan hållas. 
För besökare gäller att hålla avstånd 

och följa de regler som gäller på 
respektive ställe. Visa respekt och 
håll avstånd. Det kanske innebär att 
du får vänta en stund i kö men ha 
tålamod, det blir din tur.
Med detta i åtanke kan ändå årets  
upplaga av Konstnatten bli en folk- 
fest som tidigare år. Upplevelserna 
finns där och bara väntar på sin 
publik. Mat, konst och hantverk i 
en härlig blandning, som alltid på 
Konstnatten gör att du/ni hittar era 
pärlor bland gårdsbutiker, ateljéer, 
fik och restauranger.

Det finns något för alla och för alla 
åldrar. Inte minst är det alla möten 
som uppstår, om än på avstånd 
detta år, som förgyller höstnatten. 
En bra start kan vara att besöka 
samlingsutställningarna; i Tidaholm 
på stadsbiblioteket och i Falköping 
på Bildkällan (Falköpings konsthall 
på Stora torget). Här kan man se ett 
urval av vad som visas samt var det 
visas. 

Hjärtligt välkomna till Konstnatten!

Konstnatten
– populärare än någonsin!

Konstnatten slår alla rekord! Det är idag Västsveriges största konstrunda. 

3130 3130

Falköping Tidaholm

25–27 september 2020

Öppettider: 
Fredag  18.00-23.00
Lördag  14.00-01.00
Söndag  11.00-14.00
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100. Samlingsutställning 
Tidaholms Stadsbibliotek, S. Kungsvägen 8 
GPS: 58.177821, 13.959484

• Samlingsutställning med konst från 
utställarna i Tidaholm och Falköping

Öppet: tor 18-21, fre 10-23, lör 10-01, sön 11-14

101. Bibliotekshusets läktare
Södra Kungsvägen 8, Tidaholm

• Konstsällskapet Kreativ glädje ställer 
ut konst i olika material och tekniker

102. Marbodal Center 
Vulcanön, Tidaholm  GPS: 58.178623, 13.9594 
www.svenskakonstnarer.se, www.danaingesson.se,  
www.instagram.com/dana_ingesson

• Dana Ingesson – Akvarell, olja och akryl

103 VinContoret 
Vulcanön, Vulcans väg 1, Tidaholm GPS 58.178509, 13.958744 
www.vincontoret.se/tidaholm

• Maria Alloh – Skulptur och måleri

• Maria Falk Larsson – Måleri och keramik

• Torbjörn Samuelsson – Abstrakta landskap i olja, 
akvarell och tusch

105 Festvånging 4:an 
Bruksgatan 4, Tidaholm  GPS58.17841, 13.96464

• Håkan Andersson – Diverse motivlackade föremål

• Lena Hellqvist – Gjuter i stengips, tillverkar ljuslyktor 
med decoupage

• Anette Karlsson – virkad konst samt wettexdukar  
med decoupage

• Therese Söderbratt – Pärlkonst

106. Litografiska verkstadens ateljé
Vulcans väg 3, Tidaholm  GPS 58 178799, 13.958527  www.lithonet.se

• Litografiska verkstadens egna medlemmar ställer ut i 
sin målaratelje och visar bredd utöver grafik

107. Labbås Cruisers Tidaholm 
Järnvägsgatan 18, Tidaholm  Facebook: Labbås Cruisers Tidaholm

• Gina Karlsson – Foto

• Carrick Dekor – Dekormålning, marmorering,  
ådring m.m.

108. VB-ateljén 
Villagatan 2 52230 Tidaholm  GPS: lat 581809 long 13,9563

• Yvonne Fredholm – Keramik & kollage

• Catarina Johansson – Akryl & betong

• Kristina Karlsson, Humla – Akryl

• Arne Johansson – Akryl & textil

• Barbro Enbom – Akryl

• Linda Boudin – Akryl & blandteknik

• Agneta Andersson – Akryl

• Gerd Högberg – Akryl, akvarell & enkaustik

• Åsa Gustafsson – Akryl

• Vicktoria Andersson Mikolajczyk – Akryl

• Jennie Bromander – Gouache & skulptur

• Barbro Antonsson – Akryl

• Mai-Liis Emanuelsson – Akvarell

• Maud Elf – Akryl

• Kristina Blixt – Fritt broderi

• Helga Aiff – Fritt broderi

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, rullstolsramp på baksidan

109. Klämmesbo, skolan
Tidaholm  GPS: 58.14033N, 14.06033E  www.asaholmjalnefur.com

• Åsa Holm-Jalnefur – Textil konst mm

• Ola Jalnefur – Skrot

110. Konstlitografiska Museet 
Hellidens Folkhögskola  GPS: 58.173899, 13.978944  lithonet.se

• Utställning med grafik från Finlandsbaserade  
kollektivverkstaden Helsinki Litho

111. Lambevads Gårdshälsa 
Dimbo Nedre Lambevad 1  GPS 58.16322, 13.804446 

• Ida Lundberg – (colorbyida) Handmålade jeansjackor

• Ann-Christine Hedström Karlsson – (Gullans Kusiner) 
Keramik

Konstnatten i Falköpings  
och Tidaholms kommuner.
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Detta märkliga år erbjuder 
vi en konstvandring utomhus 
där förstoringar av lokala 
konstnärer finns utspridda 
i stadskärnan. Gå när du vill 
och slipp trängsel. 
Karta finns att hämta på biblioteket. 

25-27 september
fredag kl. 18-23
lördag kl. 14-01
söndag kl. 11-14

Turbinhusön 
I lokalerna på Turbinhusön finns 
en skön blandning av konstuttryck. 
För att göra din konstkupplevelse 
så säker som möjligt är det färre 
utställare. Vi har också jobbat med 
att få ett flöde.

Samlingsutställning
Här ges du möjlighet att se ett 
axplock av konst från Konstnattens 
utställare på ett och samma ställe i 
Bibliotekshusets stora sal

torsdag  kl. 18-21
fredag   kl. 10-23
lördag   kl. 10-01
söndag  kl. 11-14
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112. Ellinors keramik 
Stationsvägen 10, Folkabo GPS: 58.122779, 13.809385  ellinorskeramik.com

• Ellinor Johansson – Keramik

113 Turbinhusön 
Museigatan, Tidaholm  GPS 58.181378, 13.964

• Tidaholm Art in light – Ljussättning och utställning 
längs ån Tidan

KONSTHALLEN

• Sandra Holst – Digitala prints/tavlor med blandat 
fotografi och digitalt måleri

• Moa Blücher – Foto på musikaluppsättningar.  
Under fredag kväll bjuds korta livespelningar med 
halvakustisk bluegrass

• Fredrik Lindberg – Tuschillustrationer, original  
och prints

KULTURMAGASINET

• Anna ”AvAnna” Larsson – Tavlor i akryl & mixed 
media teckningar i tusch, kol, akvarell, fotografi. 
Försäljning av originalmålningar, teckningar, art prints 
och foton.

• Diana Viske – Originalakvareller,- tusch och -collage, 
försäljning av Fine Art prints

• Zenita Bruto – Stickade alster för kropp och knopp

SNICKARBODEN

• Tidaholms Fotoklubb – Bildspel

MUSEISTUGAN

• Victoria Ahlgren Falk – Betongalster

• Sofia Nilsdotter – Egenhändigt gjorda silversmycken

HANDELSBODEN

• Paula Sandgren – Luffarkonst

• Anette Arvidsson – Betong

• Rolf Rydén – Folkkonst av tyngre slaget

INGEMARSRUMMET

• Eva Haglind – Virkade alster, sittunderlag, mössor, 
sjalar, väskor, tröjor och filtar m.m.

KAFFESTUGAN

• Sebastian Peterson – Foto

TURBINEN TIDAHOLM

• Anna Wilhelmsson – Akvarell och akryl

Övrigt: Turbinen Tidaholm och Kaffestugan har öppet för 
servering av mat och fika.

Kommentar tillgänglighet: Vissa lokaler är inte tillgängliga för 
rullstolsburna.

114. Lilla logen 
Dimbo Tomten 1, Tidaholm  GPS 58.157052 , 13.776426

• Janna Sernerup – Olja och akvarell

• Arina Fedorenko – Akvarell

115. Kungslena kungsgård
GPS 58.22786, 13.80441

• Siv Johansson – Fårskinn, handsydda  
fårskinnsalster

• Ellinore Eng – Honung, nåltovat, försäljning  
av ull till hantverk

• Anneli Pettersson – Bivaxdukar,  
NS-bestickringar, tovat

• Nina Lorenzèn – Keramik.

• Skara ullhantverk – Tovat, go värme från hals till fot

• Ulla-Britt Odelhög – Glasfusing

• Ing-Marie Ring – Stickat och virkat

• Berith Andersson – Vävning, mattor, löpare m.m.

• Lotta Lundqvist – Vävning

• Lena Lundin – Angoraprodukter och kaniner

• Björling & Svarèn – Skrot och lera

• Helena Hammar – Höstkransar m.m.

• Pia Westin – Svarvade träsmycken

• Derek Eder – Konsthantverk av svarvat trä

• Björn Gustavsson – Trähantverk, pallar, leksaker, 
nyckelskåp m.m.

• Stefan Krusgård – Trähantverk: knivar, tårtspadar, 
skärbräden, osthyvlar, m.m.

• Jan Ingvarsson – Trähantverk: pallar, tomtar, skyltar, 
leksaksbilar
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camping & stugby

Nycklerör
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Bild: Ett mindre motstånd. Kristian Jensen, Jensen Ateljé - Vårkumla

ALLTID SISTA HELGEN I SEPTEMBER. 
FRE. 18 - 23, LÖR. 14 - 01, SÖN. 11 - 14

Utställarlista hittar 
du på vår hemsida

www.matokultur.se Vi håller avstånd under Konstnatten
för allas säkerhet

25 - 27 sept.

FALKÖPING - TIDAHOLM
Åsikter och engagemang 
bör hanteras med respekt
"Är du en kreativ person som vill få samhället att fungera på bästa möjliga 
sätt? Vill du ha ett givande, inspirerande, roligt och ansvarsfyllt uppdrag 
som ger dig enorm personlig utveckling? Då är det dig vi söker."

Anna-Karin Skatt:

K R Ö N I K A N

Om jag fick skriva en platsannons 
för uppdraget som politiker är detta 
orden jag skulle välja. Och jag tror 
att det är samma sak för många som 
är politiskt aktiva, helt oberoende av 
vilket politiskt parti man represente-
rar. För mig är det politiska upp-
draget något av det roligaste, men 
också mest krävande, som finns. 

Politik är att ha olika åsikter men 
också att respektera att alla inte tycker 
lika. Alla politiker jag träffar drivs 
av en vilja att göra samhället bättre. 
Det är bilden av vad som är ”ett 
bättre samhälle” och vilken som är 
den rätta vägen dit som varierar. Att 
vi har denna gemensamma önskan 
brukar leda till givande diskussioner.  
Vi kan förstå varandra även om vi 
aldrig kommer att dela varandras 
åsikter. Men jag tycker att samtals- 
klimatet är på väg att ändras.

Jag har med växande oro sett hur det 
politiska klimatet nationellt mer och 
mer kännetecknas av motsättningar.  
I andra länder har det varit normal-
läget länge. Kanske är det därför 
även vi i Sverige får höra fler polari-
serande ordväxlingar och färre  
kreativa dialoger mellan ledande  
polit iker. Konfrontationer bl ir  
vanligare än diskussioner. 

Tyvärr börjar jag se samma tenden-
ser i Tidaholm. Ingen har nog und-

gått att märka att den kommunala 
ekonomin är ansträngd. Det medför 
att vi behöver göra anpassningar 
inom alla nämnder och det kommer 
att få konsekvenser som märks i vårt 
samhälle. Politiker behöver fatta 
svåra beslut – inte för att vi vill utan 
för att vi måste. Var än besparingar 
görs är det någon som kommer att 
uppleva det som en försämring. Det 
politiska uppdraget är därför lika  
tydligt som svårt: att prioritera  
mellan viktiga verksamheter. Att 
göra det är ingen lätt uppgift. Beslut 
som bygger på vad som är bäst ur  
ett helhetsperspektiv kan innebära  
konsekvenser som upplevs som för-
krossande även för dem vars ansvar 
det är att fatta besluten.

Hårda ord, både direkt och genom 
sociala medier, är något fler och  
fler politiker i Tidaholm upplever.  
Kraftiga ställningstaganden i enskilda  
frågor blir allt vanligare men sam-
tidigt förblir verkligheten lika  
komplicerad som den alltid varit. 

Det är inte fel att ifrågasätta besluten 
vi politiker fattar. Det är inte fel att vi 
har olika åsikter. Men låt oss tycka 
olika utan att förlora respekten för 

varandra. Min önskan är att vi kan 
behålla (eller kanske få tillbaka?) 
vårt öppna samtalsklimat. Att alla 
som vill vara med och påverka ska 
veta att de har möjligheten att vara 
det. Att vi kan fortsätta ha olika 
åsikter men samtidigt vara måna om 
varandra.

Så till dig som passar in på beskriv-
ningen jag inledde den här texten 
med: Engagera dig! Välj ett aktivt 
och långsiktigt engagemang och var 
med och skapa de förändringar du 
vill se i samhället. Ju fler vi är, desto 
klokare blir vi. Det är bra att du har 
åsikter men låt det inte stanna vid 
tyckanden – var med och ta ansvar! 
För att engagera dig politiskt så  
börja med att kontakta det parti vars 
åsikter är närmast dina egna. Jag vet 
att jag talar för mina kollegor inom 
alla partier när jag säger att du  
kommer att vara välkommen. Dina 
åsikter är värdefulla men ditt enga-
gemang är ovärderligt.

Anna-Karin Skatt (S) 
Kommunalråd

Politiker behöver fatta 
svåra beslut – inte för 
att vi vill utan för att  
vi måste.”
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Med över 60 års erfarenhet har vi skapat ett unikt koncept baserat på 
kunskap, service och lokal närvaro. Som en del av ELON kan vi dessutom 
erbjuda ett stort sortiment till rätt pris. Vår kompetens får ni på köpet.

Smidigt, tryggt och lokalt!

Norra Metallvägen 1A, Stallsiken 

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

Mån-fre 10-18, Lördag 10-14

Åsle Pilagården 

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

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

Sänk din uppvärmningskostnad med en luftvärmepump. 
Välj bland ett stort utbud av marknadsledande varumärken. 
Installation och service utförs alltid av våra 
egna certifierade kyltekniker.

SÄNK DIN 
VÄRMEKOSTNAD!

VI LEVERERAR 
OCH INSTALLERAR 

ÖVER HELA 
SKARABORG

BOKA ETT 
KOSTNADSFRITT 

HEMBESÖK!

Hösttrender 2020
Äntligen dags för inredningstrender inför hösten 2020!  
Hemmet blir vår borg i en otrygg omvärld.

38
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Fortsättning på s. 40

Tel. 076-160 09 55
www.tidastad.se

Vi hjälper er också med:
Privatstäd

Företagsstäd
 Flyttstäd

Välkommen att höra av er!

Vi utför fönsterputs!

EwaBartek
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Hemmet har genom Corona- 
pandemin fått en helt ny betydelse än 
innan. Det är nu vår enda trygghet, 
där vi kan stänga ute allt det 
skrämmande som pågår i världen. 
Det blir vår borg där vi kan landa 
från all pandemipanik och ångest 
över framtiden. Förut var hemmet 
bara vårt hem, nu är hemmet vår  
enda riktiga trygghet i en gungande 
kaosvärld. Det är ett stort statement 
och därför är det viktigare än  
någonsin att vi trivs med inred-
ningen på hemmaplan. Många 
jobbar även hemifrån i och med 
Coronasituationen och då får även 
bra hemmajobbmiljö planeras in på 
dekoragendan. Här är den hetaste 
inredningen inför den nya säsongen.

Hård värld – mjuka möbler
Möblerna hösten 2020 är runda 
och fluffiga, som ett varmt täcke.  
Möbeltrenden 2020 är en mot-
anekdot till den kalla hårda värld vi 
upplever nu. Hårda strikta linjer är 
inte inne hösten 2020. Nej, det ska 

vara feminina runda former all the 
way. Vi vill krypa upp i den mulliga 
soffan som i en varm famn. Känna 
den beröring vi inte får med att hålla 
distans från mänsklig kontakt.

Manchestertyg
Sammet har länge suttit på material-
tronen! Men i höst får det stark 
konkurrens av supertrendig modern 

manchester. Det är ett helt annat tyg 
än det skrikigt orange på 70-talet. 
Den moderna tidens manchester är 
finspårig och passar perfekt i vår 
moderna skandinaviska stilrena 
interiör.

Mörka träslag
Mörka träslag började bli trendiga 
redan i början av året. Men i höst slår 
mörkt trä ännu större och vi kommer 
att se ännu mer av det i de trendiga 
Instagramhemmen. Matcha mörkt 
trä med beige inredning i övrigt och 
gärna några guldiga detaljer, det ger 
hemmet en lyxig exklusiv vibe.

Fortsättning på s. 42

Villagatan 1 
(f.d. VB-huset)

Öppettider:  
ons  10-18
tor-fre  12-18
lör  10-13

Öppet under Konstnatten!

HEMI NREDNI NG aktuellt för hemmet,  
presentartiklar, möbler, speglar, tavlor, belysning m.m.
Välkommen in!
Ann-Sofie Johansen Ca 70 m² heminredning!

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

I början av året köpte Medins Ventilation i Falköping Tidaholms  

Bleck & Plåt och har därmed en fast etablering i Tidaholm.

– Vi har redan en stor kundkrets i Tidaholm sedan 15-20 år tillbaka. 

Till exempel är vi underentreprenör vid skolbygget på Rosenberg 

och även intilliggande idrottshall, säger ägaren Fredrik Andersson. 

I Tidaholm blir plåtslageriet kvar som tidigare.
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Asymmetriska bokhyllor
Långt borta är 90-talsbokhyllorna 
med perfekta raka linjer och vitrin-
skåp. Den nya tidens hyllor är 
operfekta och ojämna i mönstret. 
Kanske som en käftsmäll till över-
perfektionen i övrigt.

Blommiga tapeter
Tapeter med stora pompösa blom-
mönster är hetare än hetast hösten 
2020!

Vågade soffbord
Soffbord höst 2020 går i udda 
operfekta former liksom hyllorna. 
Soffbordet ska vara ett riktigt starkt  
statement i rummet och göra intryck.

Our home is our shelter!
Det är intressant det där hur 
inredningen följer utvecklingen i 
världen. Färger, former och mönster 
har alltid en koppling till vad som 
pågår på planeten i allmänhet. Just 
nu har vi grav klimatkris, det speglas 
i all inredning med återvunnet 
och miljövänligt material. Vi har 
även en pågående horror movie- 
liknande pandemi som påverkar 
den mänskliga kontakten på många 
plan. Då kommer den härligt mjuka, 
fluffiga möbeltrenden som en varm 
motanekdot till all känslomässig 
kyla. Det är alltid spännande att se 
hur inredningstrenderna förändras 
varje säsong.
Vi hoppas dock på att både miljön 
blir bättre och att Corona försvinner 
för gott. Det kommer säkert ta ett 
tag så till dess får vi krypa upp i 
höstens nya mysiga mulliga soffor 
och be en bön om bättre tider. Our 
home is our shelter!  
 Källa: inredningsvis.se

• Man

• Kvinna

• Tjej

• Barn

• Mamma

• D3 2500 IE 90 tab

Välj mellan:
• C-vitamin 1000 mg Time Release 90 tab

• C-vitamin pulver askorbinsyra 200 g

• C-vitamin pH-neutral 200 g

• Zink 25 mg

• Pro 10 Plus 60 kap

• Vitlök Plus

EGENVÅRD - alltid receptfritt

Torggatan 1       522 31 Tidaholm       0502-715 29

Boosta inför hösten!
Håll dig frisk och stärk ditt immunförsvar genom att äta viktiga vitaminer.

KÖP 2 
valfria produkter och få 
20%

rabatt
Gäller 15/9-15/10

renoveringsinfo.byggtjanst.se

Vi utför sotning  
och besiktningar

Vi erbjuder ventilationsrensning av frånluft  
från ert kök, badrum och övriga utrymmen. 

Allt detta görs till ett bra pris  
och med ROT-avdrag.

Vi säljer också pellets från:

Christer
Freddy

Janne

Vi utför:
• Besiktningar  
• Ventilationsrensningar

Medlem av Sveriges 
Skorstensfejares Riksföbund

Hämtpris 2290:-

För pris ring:
0502-107 00 

0708-85 91 91



NYHET!

Fri hemleverans inom 6 mils radie från Tidaholm

KÖP KVALITET – DET LÖNAR SIG

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

Ramstorpsvägen 2,
TIDAHOLM
Tel. 0502-714 81

FRI MONTERING OCH MÖBLERING 

Vi fraktar bort dina gamla möbler utan kostnad. 

Nyhet! Husdjursvänliga tyger

• Lätt att göra rent. 

• Skydd mot repor.

• Färre bakterier och kvalster.

Byggbar soffa Enzo  
Finns i tyg och skinn.

Above: Point och Carat
Fårskinnsfåtölj + pall

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

Above: Brilliant
Fårskinnsfåtölj + pall

Ord. pris: 16 000:-
Nu: 11 990:-

PointBrilliant Brilliant Carat
10 års  

GARANTI
på sits

Soffbord Spigo

Matgrupp Ballerina
Bordet kan måttbeställas.

Soffa Angelica
Finns i tyg och skinn.
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Det finns en hel del att tänka på  
redan innan renoveringen drar igång. 
Ska du göra om ett befintligt badrum 
slipper du att ansöka om bygglov. 
Ska ett nytt badrum skapas i din villa 
krävs det däremot. 

Golvbrunnen 
Den i särklass vanligaste skadan i 
våtrum är otäta golvbrunnar,  det 
handlar om mer än hälften av alla 
försäkringsärenden. Det gäller alltså 
att ha koll på deras skick innan själva 
renoveringen startar. Ibland går 
det att veta direkt om golvbrunnen 
behöver bytas, till exempel om den är 
äldre än 30 år. Börjar takfärgen lossna 
på våningen under är det ett tydligt 
tecken på att den är uttjänt. Regeln 
idag är att placeringen ska vara minst 
200 mm från väggen om det inte 

finns ett särskilt godkännande om 
väggnära golvbrunn. Finns inget 
intyg måste alltså ett byte ske även om  
det inte skulle vara något fel i övrigt. 

Renoveringen 
Våtrumsmatta, kakel och klinker 
eller kanske sten? Det finns många 
ytskiktsalternativ att välja mellan. 
Oavsett vad du tar är det av största  
vikt att det är fackmannamässigt 
utfört. I praktiken behöver de flesta 
anlita hantverkare och ska du göra 
jobbet själv krävs det verkligen att 
du vet vad du ger dig in på. Ta gärna 
kontakt med ditt försäkringsbolag 
innan renoveringsarbetet startar. 
Även om du anlitar en certifierad och 
pålitlig firma är det ändå viktigt att 
veta vilka skador försäkringen kan 
täcka i framtiden. 

Renovera badrummet
Det är viktigt att veta vad man gör vid badrumsrenovering. Vissa  
arbetsmoment får endast fackmän göra och mycket av det du får göra  
kanske du inte bör göra.

Fortsättning på s. 48

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

/Ive och Olof på Västra Drottningvägen 34

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

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

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

Allt från byggnation och 
renovering till förvaltning!

Therese Anna-Lena
Emelie

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

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

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! 

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

SOLCELLER?
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Tätskiktet är viktigast
Under ytskiktet finns det fukt-
skyddande tätskiktet som är A och O. 
Det är därför man ska vara försiktig 
med att göra hål i väggen vilket kan 
skada tätskiktet. Gör du det se gärna 
till att du använder ålderbeständig 
tätningsmassa och våtrumsskruv.

Praktiska inredningstips
Valet av kakel och klinker påverkar 
hur stort rummet upplevs. Små, 
ljusa och blanka kakelplattor gör 
att rummet upplevs som större. 

Självklart gör också stora speglar att  
badrummet "växer". På hotell är 
det vanligt att hela väggen bakom 
handfatet är gjord av spegelglas, 
skulle du vilja ha så hemma? Även 
det verkliga utrymmet går att 
påverka. Ett litet handfat frigör mer  
yta till annat vilket kan vara bra i 
en liten toalett. Finns det rejält med 
utrymme kanske det är en bra idé 
att sätta in en kommod med två 
handfat så att två familjemedlemmar 
kan göra sina bestyr samtidigt en 
stressig vardagsmorgon. Det finns 

många lösningar för att kunna få bra 
förvaring. Vi vill slå ett slag för de 
höga badrumsskåpen. Ju mer sällan du 
använder en badrumsprodukt desto 
högre upp kan den förvaras i skåpet. 
Badrumsmattan är inte bara en snygg 
inredningsdetalj utan kan faktiskt 
ibland vara helt oumbärlig. Har du 
för vana att duscha strax innan dina 
gäster kommer? Badrumsgolvet hålls 
torrt då mattan suger upp vattnet och  
besökarna kan gå på toaletten utan att  
behöva bli blöta om fötterna. Det finns 
badrumsmattor i microfibermaterial 
som är synnerligen efffektiva. 
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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!

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

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



Besöksadress:  
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-60 65 50

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

Passa på att teckna ett 
elhandelsavtal hos oss!
 
Nu är det bra pris på våra 3-årsavtal.  
Teckna ett fast pris och känn dig trygg. 

Tecknar du avtal med Tidaholms Energi gör du 
en insats för miljön. All el vi säljer är förnybar, 
dvs. vi säljer enbart vattenkraft men även lokal-
producerad el från vårt kraftvärmeverk Eldaren. 
Dessutom, väljer du Tidaholms Energi som  
din elleverantör får du allt på samma faktura, 
både elnät och elhandel.

Ring oss på telefon 0502-60 65 50 
Ha gärna din elhandelsfaktura till hands  
när du kontaktar oss.
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Läs mer på
www.tidaholmsenergi.se

Allt inom VVS:
• Service
• Renovering
• Nybyggnation 070-600 57 41 •  070-600 58 41

"Vi hjälper både  
privatpersoner  
och företag"
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En fondvägg kan se ut hursomhelst, 
enda regeln är att den skiljer sig från 
resten av rummets väggar. Vanligast 
är kanske att fondväggen framträder 
mest med en mörkare och mer 
mönstrad tapet. Det går även att göra 
tvärtom, att fondväggen står för det 
diskreta. Ska fondväggen täckas av 
tavlor framkommer de oftast bättre 
om tapeten är omönstrad. En annan 
sak är också hur tavlorna framträder. 
Tavlor upplevs som ljusare på mörk 

bakgrund och vice versa, fenomenet 
kallas metameri. Även känslan av rums- 
formen, avlångt eller mer kvadratiskt, 
ändras beroende på färgsättningen. 

Olika materialalternativ
Det finns flera alternativ än målning 
eller vanliga tapeter. Fototapet är ett 
specialtryck av en viss bild. Kanske 
vill du vila ögonen på Manhattans 
skyline eller en öde sandstrand i Stilla 
havet? Fototapeter finns att beställa 

både som färdiga alternativ och 
utifrån egna personliga bilder. Att det 
finns färdiga tapetmönster på tegel, 
träplank och sten vet du nog. Ska du 
ändå riva ned gamla lägenhetstapeten 
kanske grundväggen i betong kan 
bli en häftig fondvägg i äkta vara. 
Det finns faktiskt också både tapeter 
och fototapeter med betongkänsla  
(se bilden ovan). Ibland kan det krävas 
en förmögenhet för att få något att  
se fattigt ut!  

Fondväggar i snart varje hem
Användningen av fondväggar har exploderat på senare år hos 
dem som vill hålla en modern och trendriktig inredning. 

Upplevs samma bild som 
ljusare på mörk bakgrund...

...och mörkare på ljus 
bakgrund?

Vi är din mest  
lokala elleverantör!
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Många av våra 
kunder använder

ROT- 
AVDRAGET

Gör det  
du också!

Försäljning och Försäljning och inläggning av:inläggning av:

•�altanmattor

•�vinyl/plastmattor

•�heltäckningsmattor

•�badrumsgolv

•�väggmattor

•�trägolv�
� (slipning�och�lackning)�

allt inom golv

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

Joakim Ljungberg
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Under maj steg renoveringsindex 
med 0,82 procent. Hittills i år har  
det stigit med 3,35 procent. 
Renoveringsindex är ett värde 
som mäter hur mycket svenskarna 
renoverar. Det väger samman 
statistik från Skatteverket om 
utnyttjat rot-avdrag samt SCB:s 
siffror om handel med bygg- och  
VVS-varor, färg och elartiklar.
– Trots dessa dystra tider med oro, 
sjukdom och tuffare ekonomi för  
många ser vi tydligt att många 
kanaliserar sin energi till att renovera.  
Bra underhåll och renovering är  
viktigt för att bibehålla och öka  
värdet på sitt hem, säger Mikael  
Holmstrand VD för Garageport- 
experten och initiativtagare till  
Renoveringsindex.

Markant ökning
Under mars-maj i år omsatte handeln 
med bygg- och VVS-varor, färg och 
elartiklar ungefär 18,6 miljarder 
kronor i Sverige enligt SCB:s siffror.  

Det är en markant ökning jämfört 
med samma period 2019 då mot-
svarande siffra var 16,3 miljarder 
kronor.
Samtidigt spenderade svenskarna 
ungefär 7,8 miljarder kronor på rot-
avdragsberättigade tjänster. Det 
innebär att Renoveringsindex under 
coronamånaderna mars-maj steg 
med hela 3,0 procent.
– Under hela 2019 såg vi en stadig 
uppgång i svenskarnas renoverings-
vilja men uppgången under den här  
perioden är ännu starkare. Det är  
glädjande att många satsar på under-
håll och renovering av sina hem. 
Både planeten och hushållet tjänar på 
att vi tar hand om det vi har, säger 
Mikael Holmstrand.

Källa: renoveringsinfo.byggtjanst.se

Corona ger fler renoveringar
Svenskarna renoverar som aldrig förr. Även om coronapandemin bromsat 
in Sverige på många sätt syns en tydlig ökning i renoveringsviljan. 

Ring för kostnadsfri offert: 

076-130 34 99

TIDAHOLMS
GLASMÄSTERI

Vi hjälper er med inomhusmålning,  
glasbyte och tapetsering!
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Syr gardiner på beställning,  Syr gardiner på beställning,  
efter dina önskemål!efter dina önskemål!

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

GARDINER • SÖMNAD • HEMINREDNINGGARDINER • SÖMNAD • HEMINREDNING
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Hur stort markarbete behöver göras? 
Behöver det sprängas? Vatten och  
avlopp? Här går vi igenom de grund-
läggande stegen när du står i begrepp 
till att bygga ett nytt hus.

1. Träffa en agent
Det första steget mot ditt nya hus är 
att träffa en agent, en husproducent, 
för ett helt förutsättningslöst möte. 
Kanske har du redan en färdig tomt 
och då kan det vara bra att ta med 
tomtkartan och andra liknande 
uppgifter. Fundera gärna lite extra 
innan mötet, vill du så kan du skriva 
ner dina frågor. 

Bygga nytt hus  
– vad ska man tänka på?
Det är mycket att tänka på när du ska bygga ett nytt hus. Det är  
också många kostnader som är svåra att uppskatta i förväg. 

Fortsättning på s. 58

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

Allt inom VVS • Även försäljning av material

Tel 072-708 44 55 • Tidaholm



Dags för 
nytt boende?
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KDrömmer du om ett nytt boende? 

Kanske går du i byggtankar?

När du har bestämt dig för att söka nytt 
boende, både om det gäller att börja gå på 
visningar eller uppsöka en husfirma, finns 
det en viktig sak du bör göra innan du 
har kommit så långt för att du tryggt ska 
kunna gå vidare med dina byggplaner eller 
lägger ett bud på villan, bostadsrätten eller  
fritidshuset du är intresserad av.

Ansök om lånelöfte
Vid budgivning och köp av fastighet kan 
det gå snabbt. Med ett lånelöfte är du med 
och budar från början!

Ansök direkt
Du kan själv ansöka om lånelöfte via  
internet på www.tidaholms-sparbank.se 
eller via vår app.
Du är alltid välkommen in till oss på bank-
kontoret, vi hjälper dig gärna med allt det 
praktiska runt både lånelöftet och lånet.

Lånelöfte
• Kostnadsfritt
• Gäller i sex månader
• Du får veta hur mycket du kan låna 

och hur långt du kan gå i en budgivning

Ha råd när
du har tid. 

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

Läs mer på tidaholms-sparbank.se/pensionssparande

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

56 57



Hösten är
snart här!

Börja redan nu att 
tänka och planera!

Måla invändigt  
eller tapetsera?

Vi har allt du behöver för att lyckas med  
din tapetsering. Låna tapetkartor hos oss  

och vi tar emot din beställning.

Butik FFÄÄRRGGSTARK
Butiken med lång erfarenhet och låga priser!

I Daretorp, Tidaholm   Tel. 0502-201 14, 070-598 75 95            
Öppet vardagar 10-18. Välkomna även förmiddagar, kvällar och lördagar.  

Som tidigare enligt överenskommelse per telefon.

58

T
E
M
A

H
U
S

& 

H
E
M

Hur ser dina behov ut, hur du bor 
idag, hur många ni är i familjen, 
vilken stil av hus gillar du och så 
vidare. Det är bra att ha så bra koll på 
dig och dina önskemål som möjligt 
för att kunna ta fram ett genomtänkt 
förslag.

2. Tomt och val av hus
Vilken tomt du bygger på spelar 
en avgörande roll för vilket hus du 
väljer. Ligger den inom planlagt 
område bestämmer också kommunens 
stadsplan vad du får och inte får 
bygga. Agenten träffar dig gärna ute 
på tomten så snart som möjligt. Dels 
för att få en bild av omfattningen 
på arbetet med husgrunden, något 
som är viktigt när sedan husets 
totalpris räknas, dels för att få en bra 
förståelse för husets förutsättningar. 
I de flesta fall är det önskvärt att en 
grundläggare gör en professionell 
bedömning av de insatser som krävs 
för att ditt hus ska stå stadigt på 
marken. Fortsättning på s. 64

Tel. 070-621 15 35
info@blanksmattor.com

• Badrum

• Plastmattor

• Heltäckningsmattor

• Golvslipning 

• Parkett 

• Klickgolv

Besök vår utställning på ToRo Färg & Heminredning

Vi erbjuder: 

Jimmy 
BenderBenny 

Karlsson



Trygg hemma?

Boka GRATIS  
SÄKERHETSBESIKTNING  
av din fastighet!

Om Bravida 

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

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

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

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

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

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

Bravida Lås

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

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

• Nöd och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

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

Butikstider
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*

NYCKLAR  
OCH CYLINDRAR

10%
Gäller 15/9-30/10

LÅSSPRAY

20%
Gäller 15/9-30/10

Nyrenoverade och ljusa 
lägenheter med hög standard! 

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

Vi finns även på Instagram: sbb_skaraborg

Hyr din nästa bostad på sbbnorden.se
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Tips för hemmet

Upphängning av tavlor
Det är ett gissel att göra hål i betong- 
eller gipsväggen. Bor du i hyresrätt 
kanske du rentav ska undvika det. 
Är du ohändig vill vi slå ett slag för  
den så kallade XB-kroken 
som du ser på bilden. Den  
är lätt att bara spika i och  
lämnar bara ett obetytligt 
"ärr" efteråt. 

Optisk centrering
Det finns många hjälpmedel för 
inredningsintresserade att få tavlor 
att hänga rakt såsom vattenpassapp 
i mobilen. Men även placeringen är 
av betydelse. Stirra dig inte blind på 
att till exempel tavlor ska centreras 
på mitten mellan soffan och taket.
Regeln om optisk centrering säger att 
något som placeras exakt på mitten 
tolkas av hjärnan som om det sitter 
längre ned. Som kompensation 
får man placera något högre upp. 
Det är samma regel som brukar 
användas i skönlitterära böcker 
där undermarginalen är större än 
övermarginalen. Även horisontellt 
kan du tänka på att exakt placering 

inte alltid är det mest harmoniska. I 
bilden ovan ser du lampornas något 
inflyttade placering jämfört med den 
exakta mitten (röda linjerna). 

Kylskåpet sitter fast
Bakdelen av kylskåpet behöver 
göras rent med jämna mellanrum 
och förr eller senare behöver det 
bytas ut. Har du svårt att få loss 
det? Det går oftast lättare om du 
tar tag i nederdelen. En ytterligare 
hjälp på traven kan vara att fukta 
golvet framför kylskåpet för att få 
till bättre glid. Luta inte på kylskåpet 
vilket kan förstöra det.

Förvaringstips
Kläder, post och tidningar tillhör 
det som efterhand stökar till det. Att 
köpa en så kallad tamburmajor, eller 
annan upphängningsanordning, är 
en bra idé för sovrummet. Istället 
för att lägga använda kläder på stolar 
eller golvet kan de hängas upp på ett 
prydligt sätt. Har du en skohylla som 
snabbt blir överfull? Ställ vänster- 
och högerskorna åt varsitt håll så 
sparas något mer plats. 

Är du den som spar dagstidningen 
i några dagar? Att ha fler samlingar 
för lästa tidningar är onödigt. Släng 
dem direkt i pappersinsamlingslådan 
efter läsning, de finns ändå kvar där 
tills du lämnar till återvinning.

Husmorstipsen i detta nummer anknyter till vårt Tema: Hus & Hem. 
Här kommer några praktiska och stilmässiga tips.

TV-n är monterad ovanför 
mitten på väggen vilket  
faktiskt kan upplevas som  
mer harmoniskt än en exakt  
centrering som i den lilla 
bilden.

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

Vill du ha hjälp med

FÖNSTERPUTS?
Kontakta oss!

Några referenser
Ark, Konditori Mekka, Netred,Ark, Konditori Mekka, Netred,

Snickarn i Blikstorp, Hitec m.fl.Snickarn i Blikstorp, Hitec m.fl.

HemstädHemstäd
FöretagsstädFöretagsstäd
FönsterputsFönsterputs

Flyttstäd Flyttstäd m.m.m.m.

Tänk på  

RUT-avdra
get!

Tidaholm
s städpatru

ll!

Annika 
Carlsson

Ida
Frid

Anne
Oslflaten

Kjersti 
Osflaten
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- även för företag! Bredband 
 
Har du just fått fiber indraget eller letar du efter en ny leverantör?
Leta inte längre, vi är den lilla operatören med den personliga kontakten.
 
10/10 Mbit 278:-           
30/30 Mbit 313:-           
100/100 Mbit 368:-           
250/100 Mbit    469:-
500/100 Mbit 523:-           
1000/100 Mbit 788:-           

Tjänsterna levereras i Bredband Östra Skaraborgs nät.

30 minuter installationshjälp över telefon ingår vid anslutning.  

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

Se vår hemsida för pris.

SpaceDump IT AB

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

KAMPANJ!

Halva månads-

avgiften under  

de första tre  

månaderna

Gäller ej 10/10 Mbit

Använd  RUT-avdraget!
Halva priset på  arbetskostnaden!

Pris: 295:-/tim efter rutavdraget.
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Checklista inför mötet:
• Om tomten redan är klar, ta gärna 

med tomtkartan.

• Fundera över dina behov och 
önskemål – vad ska finnas för att 
du ska trivas?

• Vad har du för frågor till agenten?

• Samla inspirationsbilder hur du 
föreställer dig ditt framtida hus.

Checklista för tomtköp:
• Vilken typ av hus bygger du?

• Vilken stil på hus har du?

• Bygga trähus

• Bygga stenhus

• Välj värme och ventilation

3. Träffa banken
Till första mötet med banken är 
det enda du behöver ha med dig en 
produktionskostnadskalkyl, som du  
får av din agent. Banken vill även 
veta mer om tomten ni tänkt 
bygga på för att kunna ta fram en 
förhandsvärdering tillsammans med 

fastighetsmäklaren. Det handlar helt 
enkelt om att räkna på hur mycket 
huset kommer att bli värt när det står 
klart. Utifrån förhandsvärderingen 
beräknar banken sedan hur stor din 
egen insats i lånet blir.
För att få lån vill banken dessutom 
veta mer om din inkomst, vad 
du jobbar med, hur länge du har 
jobbat, om du har lån sedan tidigare 
(exempelvis studielån eller billån), 
vad du har för boende idag, och så 
vidare.
Om banken sedan godkänner din 
förfrågan om lån får du till att börja 
med ett så kallat byggnadslån, för att 
täcka själva byggnationen av huset. 
När ditt hem är färdigbyggt arbetar 
banken ihop med fastighetsmäklaren 
ytterligare en gång, nu för att ta 
reda på husets nya värde. Och det är 
baserat på den här slutvärderingen du 
i samarbete med banken delar upp 
avbetalningen på lånet.
Genom att dela upp lånet redan nu 
skyddas du mot eventuella framtida 
räntehöjningar. Smart, eller hur?

Checklista inför  
mötet med banken:
• Produktionskostnadskalkyl från 

din agent

• Förhandsvärdering

• Byggnadslån

• Slutvärdering
Fortsättning på s. 66

Marlene
Andersson

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

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

Funderar du på att sälja?
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• Målning inomhus och utomhus  
• Tvät tning av plat tor, t rall,  t ak och väggar 
• Skrapning och föns terrenovering 
• Tapet ser ing

INOMHUSMÅLNING
OCH TAPETSERING!

Gratis offert 
– välkommen at t höra av er!

Rame Shala 070-300 08 34   •   Tidaholmsmaleriab@hotmail.com
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4. Ritningarna hamnar  
hos en bygglovsritare
Efter du har tagit fram den första 
skissen tillsammans med din agent  
hamnar den hos en bygglovsritare. 
Bygglovsritarens främsta uppgift är  
att optimera planlösningen och  
se till att huset klarar myndighets-  
och konstruktionskrav. Detta komp-
letteras med en energiberäkning.  
Ritningarna ligger till grund för att 
söka bygglov.
Bygglovsritarens jobb är även att  
kontrollera att plan- och fasad-
ritningarna följer kommunens regler 
och riktlinjer. Sådant man tittar 
på är exempelvis storlek på WC/
badrum och kök, dörrars placering 
och bredd så att huset räknas som 
handikappanpassat. Det görs dess-
utom en karta där huset placeras ut på 
tomten. När huset ritats klart och du 
har gjort dina ändringar och slutligen 
godkänt ritningen betyder det att 
huset är klart att börja konstrueras 
och när bygglov är godkänt, byggas.

Energiberäkning
Tillsammans med din bygglovsritning 
görs en energideklaration. Det görs 
för att se ungefär hur mycket energi 
ditt hus kommer att dra och vilka 
energikällor du har att välja mellan. 
Med andra ord beräknas hur många 
kWh det kommer att krävas av 

respektive energikälla att värma upp 
ditt hus per år, med utgångspunkt 
i ditt nya hems förutsättningar 
och egenskaper. Det tas också 
hänsyn till Boverkets riktlinjer för 
nybyggda villor. Du kan läsa mer 
om hur Boverkets krav ser ut och 
hur de påverkar din energiberäkning 
på deras hemsida. Den färdiga 
energiberäkningen används sedan 
som komplettering till ditt bygglov.

5. Bygglovsansökan
Du lämnar in bygglovsansökan till 
din kommun. Den består vanligtvis 
av en blankett som du hämtat hos 
kommunen och fyllt i, tillsammans 
med hus- och tomtritningar.
När alla handlingar är inlämnade, är 
det upp till kommunen att avgöra om 
du ska få bygglov. När bygglovet är 
beviljat kan agenten, husproducenten, 
gå vidare med projektet. Troligen 
kallas till ett nytt möte, ett tekniskt 
samråd för att diskutera praktiska 
omständigheter som konstruktion, 
grundläggning och brandsäkerhet.

6. Rita ditt drömkök
Det brukar sägas att köket är husets 
hjärta. För många familjer är det 
den naturliga mittpunkten, oavsett 
om man är glad amatör framför 
spisen eller gourmand av hög rang. 
Det är också i köket de allra flesta 

tillval görs, allt ifrån köksluckor till 
vitvaror. Alla vill vi trivas i ett rum 
där vi spenderar en så stor del av våra 
liv. När det är dags för dig att rita 
ditt kök får du träffa en köksexpert. 
Här diskuteras hur dina behov och 
önskemål kan kombineras med 
husets förutsättningar.  3D-program 
kan användas för att visualisera 
förslaget. Det brukar även finnas en 
standard- och tillvalskatalog, där du 
kan välja mellan en hel mängd olika 
komponenter. Innan mötet kan det 
därför vara bra att ha funderat på hur 
du vill ha ditt drömkök. Experterna 
kommer även gärna med förslag på 
vad som fungerar för ditt hus och 
ser till att allting följer byggreglerna. 
Givetvis får du en uppgift om 
kostnaden för olika lösningar.

7. Tillverknings- och 
leveransorder
Med ritningarna till ditt nya hus  
färdiga återstår att sätta den avslut-
ande touchen på in- och utsidan. 
Vi pratar förstås om att ta en sista 
titt på alla tillval du kan göra för att 
sätta din prägel på hemmet. Lister, 
fönster, dörrar, handtag och stuprör 
– det finns någonting som passar de 
flesta stilar och plånböcker. Det är 
bara fantasin som sätter gränserna.
När alla tillval är gjorda är det bara 
att börja bygga. Källa: fiskarhedenvillan.se



SERVICE
av robotklippare +

VINTER- 
FÖRVARING

1600:-

0708-147 270 • jkservicehb@gmail.com

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

Vi hjälper er från start till mål: utför besiktning av gräsmattan  
– försäljning av lämplig robot – installation – reparation.
Vänd er med förtroende till riktig fackman, med över  

30 års erfarenhet ser vi till att det fungerar!

Försäljning av robotar till gräsmattan

SERVICE
av robotklippare

1300:-




