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FOTOTÄVLING       TEMA: KONSTNATTEN       KNEP & KNÅP       TEMA: HUS & HEM

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

Funderar

du på att sälja?

Just nu bjuder vi på 
energideklaration och  

besiktning vid försäljning

Marlene

Marika

Athena



Förtidsröstning pågår!

Fler tider och mer information hittar du på
www.svenskakyrkan.se/tidaholm/kyrkoval

Du kan förtidsrösta på Gamla torget
Onsdag 15/9 kl. 9-13
Lördag 18/9 kl. 11-14

Dags för nya projekt inomhus
Nu är det en tid då vi avslutar våra  
utomhusarbeten och påbörjar nya 
projekt inomhus. I tidningen hittar du 
tema: hus & hem med många hantver-
kare som gärna hjälper till. 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! Läs även vårt reportage 
om Ljungbergs Golv som startades 
1973 och idag drivs av Joakim Ljung-
berg. Decor Heminredning på Villa-
gatan har bytt lokal och finns numera 
på Gamla Torget (intill Sportringen). 
Extraöppet och kampanjpriser hos 
Möbelköp m.m.

Hur har coronan påverkat oss? 
Är det för tidigt att summera vad som 
har gått bra och mindre bra? Är faran 
över nu? Vår krönikör denna gång är 
Åsa Zöögling Ålebring, verksamhets-
chef på Närhälsan i Tidaholm, som 
reflekterar över corona fram till idag!

Att välja rätt är en konst
Konstnatten Falköping-Tidaholm arr- 
angeras i år för 22:a gången och är 
Västsveriges största konstrunda. Det 
väntas 40 000-50 000 besökare där  
10 000-15 000 av dem kommer utifrån.  
Totalt finns det 93 utställningsplatser 
vilket gör det svårt att välja och du  
hinner inte runt till alla. I Tidaholms-
Guiden har vi med alla utställnings-
platser i Tidaholm (22 st) och de är 
även utmarkerade på en karta. Lätt att 
hitta och tidningen är lätt att ta med 
när ni ska ut i mörkret! 

Trevlig läsning!
Fredrik Nossler

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

Knep & knåp
Varva ned med lite pyssel? Barnsida, 
korsord och sudoku hittar du på  
sidorna 14-15. 

Profilen
Vi har ställt 21 snabba frågor till 
Niklas Lidén på Lidéns Blommor. 
Vilket TV-program skulle han 
vilja medverka i?

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

Månadens företag
Nästa företag i denna reportageserie  
är Husse Barbershop där vi fördjupar 
 oss i hans verksamhet. 

Tema: Konstnatten
Höstens stora konstrunda är här!  
I Tidaholms kommun finns 22  
utställningsplatser med f lera ut- 
ställare på varje ställe. På våra  
temasidor finner du en förteckning  
över dem samt en karta där de är 
markerade.

Krönikan
Åsa Zöögling Ålebring, verksamhets- 
chef på Närhälsan i Tidaholm, 
är detta nummers krönikör. Hon  
skriver om coronapandemin ur ett  
vårdcentralsperpektiv.

Tema: hus & hem
Under tema: hus & hem kan du bland 
annat läsa om aktuella trender och 
vanliga inredningsmisstag.
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LEDAREN        INNEHÅLL

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

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

Riskutbildning 1:
6/10, 24/11 kl. 09.00.

Introduktionsutbildning:
14/10, 25/11 kl. 16.30.

Kontoret öppet 

tisdagar kl. 14.00-18.00

2 3



Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
www.helliden.se

Välkommen till 
lunch på

Hellidens slott!

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

Avhämtning: beställ och hämta på parkeringen 
- lunchlåda med sallad, 80 kr.

Måndag-fredag: kl. 12.00-13.30
Telefon till köket: 0502-178 06

Ont i ryggen? Ont i ryggen? 

Stel i lederna?Stel i lederna?  

sträckt dig? sträckt dig? 

låsning ilåsning i

Eller vill du Eller vill du 
bara ha en bara ha en 
skön och skön och 
avslappnande avslappnande 
massage?massage?

- - 
--  
- - 
- - 
  
--

Välkommen att boka tid 
TEL. 073-990 88 19

Då kan du få hjälp av Jesper Carlsson som är utbildad 
medicinsk massageterapeut och har nyligen öppnat 

på Gamla Torget 8 (i Energy Express lokaler).

Jesper är även personlig tränare och kostrådgivare 
samt arbetar som massör åt IFK Tidaholms A-lag.

ERBJUDANDE: Betala ordinarie pris på första  
behandlingen och därefter erhåller du 20% rabatt 

på andra och tredje behandlingen. Gäller t.o.m. 24/10.

musklerna?musklerna?

www.tidaholm.se
Med reservation för ev. ändringar bl.a. p.g.a. coronaviruset 
rekommenderar vi att du också kontrollerar på arrangörernas 
webbplatser för att säkerställa att du får rätt information.

Rally-quiz Skaraborg

Torgdag onsdagar på Gamla Torget

Tipspromenad med våffelcafé i Gälleberg

Barnteater i stora salen, Biblioteket

Bio, Paw Patrol - barn, Sagateatern

SM i dans, Sparbankshallen

Rösta i kyrkovalet

Extraöppet Möbelköp

Konstnatten Falköping-Tidaholm

Öppet hus Älvsbyhus, Rosenbergsområdet

Oktoberfest, Jives 

Öppet hus, Hälsocenter

31/8-30/9

1/9-29/1

5/9-29/12

18/9

18-19/9

18/9

19/9

23/9

24-26/9

25/9

25/9

1/10
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Ulvestorpsgatan 3A, Tidaholm
0502-152 00ekensdjurklinik.se Grenanders gata 11, Skövde

0500-415 900

Vi ökar farta’ i Tidaholm!
Sedan en tid är våra utökade öppettider:

Mån, tis, ons och fre:   08.00-16.00  
Lunchstängt   12.00-13.00

Morgan

Sara Louise
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Medverkan är gratis!      
Mejla en bild och bildtext till oss senast 7/10 
för att komma med i nästa nummer 
familjesidan@tidareklam.com

Tage 
Catrine Gunnarsson och Emil Brunell, 
Tidaholm, fick den 15 juni en pojke, 
Tage. Vikt 3280 g, längd 50 cm.

Laura 
Boshra Idris och Hazem Badawe, 
Tidaholm, fick den 15 juni en flicka, 
Laura. Vikt 3180 g, längd 47 cm.
Storebror Hamza är stolt och glad 
över henne.  

Vilma 
Frida Bowenius och Mathias Beldt, 
Tidaholm, fick den 11 april en flicka, 
Vilma. Vikt 3035 g, längd 48 cm. 

Ludvig 
Sandra Täck och Christian Steen, 
Tidaholm, fick den 2 mars en pojke, 
Ludvig. Vikt 3865 g, längd 53 cm.

Ludwig
Louise Karlsson-Munk och Martin 
Storm, Tidaholm, fick den 30 mars  
en pojke, Ludwig. Vikt 3935 g, längd  
54 cm. Med på bild är storebror Oliwer.

Selma
Ida Franzén och Mikael Axelsson,  
Tidaholm, fick den 14 mars en flicka, 
Selma. Vikt 3350 g, längd 48 cm.

Teo
Malin Johansson och Linus Nordström, 
Tidaholm, fick den 6 april en pojke, 
Teo. Vikt 3570 g, längd 51 cm. Vår 
glädjespridare. 

Vilmer
Martina och Robert Nelje, Tidaholm, 
fick den 27 april en pojke, Vilmer.  
Vikt 4070 g, längd 52 cm. Har en fin 
storasyster, Estrid.

Tuva
Michaela Claesson och Jimmy Wahlgren, 
Tidaholm, fick den 4 juni en flicka, Tuva. 
Vikt 3071 g, längd 49 cm. 

Astrid 
Emma Svenlert och Anton Johansson, 
Tidaholm, fick den 6 maj en flicka,  
Astrid. Vikt 3490 g, längd 51 cm. 

Almida 
Linn och Robin Kullsvik, Dimbo, fick 
den 10 april en flicka, Almida. Vikt 
2935 g, längd 49 cm.     

Wisks
J Hedberg Group AB
Grantner VVS
Osterdahl Allservice
Barrikad AB
Ottravad mureri och produktion AB
LD Entreprenad
LREL TIDAHOLM AB
MW Trafikhandläggning AB
Tranba AB

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

26-29/10, skicka bild och text senast 7/10 2021 till: 
familjesidan@tidareklam.com

8/6
11/6
14/6
15/6
6/7
6/7

14/7
6/8

12/8
18/8

Eller skanna QR-koden och 
fyll i det påbörjade mailet:



kompetenscentrum@tidaholm.se

Studera som vuxen!Studera som vuxen!
Sök till grundläggande och gymnasiala kurser som 

startar den 25 oktober! 
Ansökningstiden är 15 sep - 15 okt 2021.

För att ansöka till kurserna besöker du vår hemsida:

www.tidaholm.se/kompetenscentrum

Hos oss hittar ni reservdelar 
och tillbehör till personbilar 
och amerikanare!

Vi har även bilvårdsprodukter, verktyg, 
reservdelar och tillbehör till släpvagnar.

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

Mån-Fre: 08.00-18.00 
Telefon: 0502-147 75
Västra Ringvägen 4, Tidaholm (intill Titech) (F.d. Hugos Bildelar)

Välkommen till tidaholms bildelar!
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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 17.00-22.00.  
Se Facebook och Instagram för meny  
(menyn uppdateras varje ny månad).

4/10 Kanelbullens dag  
– förbeställ gärna

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

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

DAGENS LUNCH 95:-

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!

Oktoberfest
Lördag den 25 september • Öppet 18.00-01.00 

Boka bord – se vår hemsida för mer information
24/9 Konstnattenmeny

Livemusik
Endast förköp inkl. mat + inträde:
Tyskinspirerad 2-rätters 370:-
Schweinshaxe (fläsklägg), bratwurst,  
surkål, skysås och potatismos

Apfelstrudel med vispgrädde

Inträde 150:-  
(i mån av plats) 



Måndag 
09.00-09.25 Cykel Zone 2/3
09.30-09.55 FG Pilates
10.00-10.40 Uteträning
17.30-17.55 Styrka/Tabata
18.05-18.30 FG BoxMix
18.15-19.00 Cykel Zone 3
18.40-19.05 Core
19.15-20.10 Yinyoga

Tisdag 
09.00-09.30 Cirkelträning styrka/core
09.40-10.05 FG Mixpass
10.15-10.40 Rörlighet
14.00-14.30 Senior styrka/rörlighet
16.30-17.00 Cirkelträning
17.10-17.35 FG Multiträning
17.45-18.10 Cykel Activio
18.15-18.45 Cykel Zone 3
18.20-18.45 FG Stark
18.55-19.20 FG MageRygg

Onsdag 
08.30-08.55 FG Multiträning
09.05-09.30 Core
17.25-17.50 FG MageRygg
18.00-18.25 Cykel Zone 2/3
18.00-18.25 FG Skivstång
18.35-19.00 Cykel Activio
18.35-19.00 FG Pulsträning ute
19.10-20.05 Yoga Återhämtning

Torsdag 
09.00-09.25 Styrka
09.35-10.00 FG Boxmix/Gympa
10.10-10.35 Pilates
14.00-14.30 Senior Styrka/Rörlighet
17.30-17.55 Styrka/Tabata
18.00-18.45 Cykel Activio
18.05-18.30 Core
18.40-19.05 FG Step/Styrka
19.15-19.40 FG Dansamix

Fredag 
08.30-08.55 Cykel Zone 2
09.00-09.25 Cirkelträning
10.00-10.40 Uteträning
16.30-16.55 FG Skivstång
17.05-17.30 FG Mixpass 

Söndag 
17.45-18.15 Cirkelträning
18.20-19.05 Cykel Activio
18.25-18.50 FG Rörlighetsträning
19.00-19.55 Yoga Styrka/smidighet

Höstschema

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

Öppet alla dagar 5-23

worldwide

Din friskvårdsanläggningDin friskvårdsanläggning

 halsocenter.tidaholm

 halsocenter_tidaholm

VIRTUELL
TRÄNING

Träningsunderhållning - när du har tid!

Höstens Nyhet!

På en stor tv-skärm i stora salen kommer det att köras pass 

på tider då vi inte har några livepass (med instruktör).

Tidiga morgnar, lunch, eftermiddagar och kvällar kommer det 

rulla på inne i salen. Passen bokas som vanligt i vår app.

Varierat utbud med allt från puls till rörlighetspass.

ÖPPET HUS
Fredag 1 okt kl.15.00-19.00 med bubbel och tilltugg

Vi kör virtuella 25 min pass (drop-in) 15.00-18.30BOKSLÄPP!
Lördag 25/9 13.00-17.00
Madängsholms bygdegård
Begränsat antal böcker så först till kvarn.

Även förbeställda böcker han hämtas under denna tid.

Arr: Holma & Baltaks Bygdegårdsförening

400:-
Betalas kontant  
eller med swish



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

10

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:

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:

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

10

Anhörigstöd
Hjälper du en närstående är 
du välkommen att höra av dig

60 64 21

Syn- och  
hörselinstruktör
Råd och tips

60 64 20

Har du problem 
med minnet?
Råd och stöd

60 64 30

Bli frivillig/ 
volontär
T.ex. telefonvän

60 64 65

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

60 64 34

Välkommen till gemenskap 
och aktiviteter hösten 2021

Frivilliga, föreningar och Omvårdnad/Stödformer.  

       Följ oss på facebook.com/stodformer. 

Frivilliga och föreningar anordnar tillsammans med  
Omvårdnad olika aktiviteter. 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. 

Lättgympa
Tisdagar kl. 10.00 i Bruksvilleparken.
Torsdagar kl. 10.00 i Stadsparken.
Efter september månad flyttar vi inomhus.

Drop-in café
Tisdagar kl. 13.30-16.00, Villan Biblioteksvägen 2. 
Torsdagar kl. 13.30-16.00, Villan Biblioteksvägen 2. 

Promenad
Fredagar kl. 10.00, från Korallen Dyckertsgatan 1.

Vi planerar för flera aktiviteter under hösten  
beroende på utvecklingen av pandemin.
Hör av dig till din förening eller till oss i  
omvårdnad/stödformer för mer information
på telefon: 60 64 65, 60 64 21 eller 60 64 34.

Bra • Bekvämt • Billigt

Tidaholm
Öppet alla dagar 8-22

Öppet alla dagar

8–22
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Storhandla på 
5 minuter!

Handla i vår butik på nätet.
Vi plockar varorna åt dig. 
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Namn: ____________________________
Adress: ___________________________
Postnr, ort: ________________________ Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Barnsida” och skicka senast 7/10 till: 

Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm
Ni kan även maila in era svar till info@tidareklam.com

E-post:___________________________
Ålder:_________

BARNSIDA

Sudoku
Lätt Medel

Musen är hungrig men vet inte vägen till osten, kan du hjälpa den hitta?  
Markera den rätta vägen med en linje. Vi drar en vinnare som får en valfri  
pizza (värde 100 kr) hos Ricardos Pizzeria (ej familjepizza).
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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 7/10 till  
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm 
eller mejla era svar till info@tidareklam.com 
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Lös vårt korsord, vi drar en vinnare som får grillbestick från  
Leif Mannerström. Det räcker med rätt ord i de gulmarkerade 
fälten för att kunna vinna. Facit publiceras på vår hemsida 11/10.



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

WEBBYRÅN
SOM ÖKAR DIN
SYNLIGHET!

Stallängsvägen 13, Tidaholm

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

Vid stora 
beställningar 
kan utkörning 

ordnas

ALLTID VARA

Betala med 
kort eller: 

DAGENS LUNCH 95:-
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.

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

kommer vi ut med maten. 

Stans 
STÖRSTA
familjepizza!

Inkl. stor dricka och sallad



Bli en del av en 
laddbar rörelse
Elektrifierat för fler, inte bara några få

Över 70 procent av de bilar vi säljer är laddbara. Men vi vill att ännu fler ska få en möjlighet att uppleva känslan 
av att köra elektrifierat. Både familjekombin Kia Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid och crossovern Kia XCeed  
Plug-In Hybrid har lång räckvidd på el – upptäck din favorit och bli en del av en laddbar rörelse du med.

Bränsleförbrukning blandad körning enligt WLTP: XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO₂ -utsläpp 38 g/km. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/8- 2021 och registrering senast den 30/9 -2021 
eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021 och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max 
körsträcka 4 500 mil. Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Försäljningsinformation: 70 % laddbar försäljning gäller för jan–maj 2021 enligt Vroom. 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!

Bli en del av en 
laddbar rörelse
Elektrifierat för fler, inte bara några få

Över 70 procent av de bilar vi säljer är laddbara. Men vi vill att ännu fler ska få en möjlighet att uppleva känslan 
av att köra elektrifierat. Både familjekombin Kia Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid och crossovern Kia XCeed  
Plug-In Hybrid har lång räckvidd på el – upptäck din favorit och bli en del av en laddbar rörelse du med.

Bränsleförbrukning blandad körning enligt WLTP: XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO₂ -utsläpp 38 g/km. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/8- 2021 och registrering senast den 30/9 -2021 
eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021 och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max 
körsträcka 4 500 mil. Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Försäljningsinformation: 70 % laddbar försäljning gäller för jan–maj 2021 enligt Vroom. Bilen på 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.18

HÖSTKAMPANJ:
Hyr kaffemaskin  

Fr. 350:-/mån inkl. service

Ring 076-296 80 88 www.jobmeal.se

När riktigt gott 
kaffe är viktigt

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



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! 

TRYCKSAKER
Böcker, broschyrer, foldrar,  
visitkort, kuvert, kuponger  
med mera – vi trycker allt!

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

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

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

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

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

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

BEACHFLAGGOR
En populär reklamprodukt.  
Den fungerar bra både  
inom- och utomhus.
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Daniel
Tove Fredrik 

2020

Catherine Buhrenstjerna
Kemi 1
Geografi 0
Lokalt  1
Kultur/nöje  2
Historia 1
________________________
Summa 5

Lars Kihlstedt
Kemi 3
Geografi 1
Lokalt  3
Kultur/nöje  0
Historia 0
___________________
Summa 7

FACIT Kemi: alkohol, Geografi: Hjo, Lokalt: Erik Fredriksson, Kultur/nöje: Lena Philipsson, Historia: 1989
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Kemi 
Ett ämne

Har kemiska  
formeln C2H5OH. 
Egentligen ett 
samlingsnamn på 
flera ämnen men i 
dagligt tal menar vi 
ett specifikt ämne 
inom denna grupp.

Har varit förbjudet 
i USA och vi var 
nära ett förbud i 
Sverige 1922.  
I vissa länder  
förbjudet idag.

Det egentliga 
namnet är etanol 
men det är ännu 
mer känt under  
annat namn och 
användnings- 
område än  
fordonsbränsle.

Butiken på  
Gamla torget (som  
tidigare låg på 
Nya torget) är 
liksom Tidaholms 
kända veteranbuss 
ledtrådar.

Öl och vin är 
...-haltiga drycker. 
IOGT-NTO och 
Blåbandsrörelsen 
avstår från att 
förtära ämnet.

Geografi 
En stad

Filmen Juloratoriet 
från 1996 är delvis 
inspelad här.

Estrid Ericson, 
Svenskt Tenns 
grundare, växte 
upp här.

Ortnamnet  
kommer från 
ån som rinner 
igenom staden. 

Gemytlig gammal 
trästad invid 
Vätterns västra 
strand. Firade  
600 år 2013.

Ska vara före-
bilden till  
Grönköping.  
"Jo", det är vår 
grannkommun! 

Lokalt 
En idrottsprofil

Man född 1943.  
I det civila  
kvalitetsansvarig 
på Marbodal.

En stor  
profil inom 
Tidaholms G&IF.

Förste svensken på 
så hög nivå. Jonas 
Eriksson och  
Anders Frisk är 
kända efterföljare.

Fotbollsdomare 
med internationell 
karriär som bl.a. 
har dömt 3 VM- 
och 3 EM-slutspel. 
Omtalad vid 
Italien-VM 1990.

Delar efternamn 
med bortgången 
Roxettemedlem 
och förnamn med 
Gustav Vasas 
äldste son  
... XIV (den 14:e).

Kultur/Nöje 
En svensk artist

Kvinna född 1966. 
Fick karamelodikt-
stipendiet 2004 
och Lisebergs-
applåden 2016.

Har deltagit i 
Melodifestivalen 
flera gånger och 
lyckades vinna 
2004.

Uppträdde i  
Tidaholm under 
jubileumsåret 
2010.

Heter egentligen 
Magdalena och är 
född i Vetlanda. 
Har varit gift med 
Måns Herngren 
och Per Holknekt.

Räcker med att 
skriva PH så fattar 
nog många vem 
det är.

Historia  
Ett årtal

I Tidaholm läggs 
godstågtrafiken 
ned och Idrotts-
historiska fören-
ingen bildas.

Tim Bergling, 
känd som Avicii, 
föds. Konstnären 
Salvador Dalí 
avlider. 

Christer Pettersson  
döms av tingsrätten  
för mordet på 
Olof  Palme. Frias 
senare av hovrätten.

För första gången 
någonsin får 
Sverige besök av 
påven. Globen 
invigs i Stockholm.

Ett decenniums 
sista år som 
förknippas med 
Berlinmurens och 
Östblockets fall.

TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET
I detta nummer tävlar Catherine och Lars på Tidaholms Autocenter. 
De får endast svara en gång per kategori. Hur många poäng lyckas du få? 
Facit hittar du längst ned. 



22

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!

   Fem beskrivande ord  
om dig i en platsannons?
– Naturlig, logisk, vinnarskalle,  
nyfiken och driven.

    Vad hade du för  
dröm som liten?
– Fotbollsproffs.

    Vad har du för dröm nu?
– Många som ska uppfyllas, betar 
av dammbygge nu.

    Om du inte jobbade som 
florist, vad skulle du jobba 
med istället?
– Budbilsförare.

 Vilken egenskap hos  
dig tycker du mest och 
minst om?
– Good spirit i det jag gör, minnet 
kan vara lite kort och dåligt.

      Vem skulle du vara 
om du fick vara en annan 
person/figur för en dag?
– Valentino Rossi på en racedag.

7  Vad är din 
drömsemester?
– En lyxig hydda på en söderhavsö 
med rutschkana ner i havet.

 

   Om du fick resa tillbaka  
i tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle  
det vara?
– En månlandning eller 
Woodstockfestivalen.

9  Din värsta fobi?
– Ingen direkt fobi men är rädd att 
barnen ska råka illa ut.

    Vilken är din favoritapp?
– Google Chrome.

    Vilken är din favoritpryl?
– Boll.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
– Öl, makaroner, smör, salt och en 
pôse nötter. 

     När lärde du dig senast 
något nytt?
– Igår, trollsländor lever mer än    
en dag!

     Har du någon udda/
oväntad förmåga?
– Jonglera med devilstick.

 Nämn tre saker du 
absolut inte kan göra?
– Pyssla med sånt som är mindre  
än mina fingrar, sitta still, måla.

     Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i?
– Naked and afraid.

17   Vilket uttryck använder  
du för mycket?
– Nu kör vi.

18   Främsta levnadsregel?
– Hålla kropp, hjärta och hjärna i 
trim. Hitta det goda i det som sker.

     Vad skulle du vilja  
ändra på i Tidaholm?
– Lite mindre gnäll från drevet 
vore gött och att alla projekt som är 
igång i staden går i hamn. Tycker vi 
har en otroligt fin stad med många 
möjligheter.

     Vad händer närmaste  
tiden privat?
– Vardagen kryper närmare efter 
semestern. Inget revolutionerande 
på gång men skönt flyt med  
familjen nu. Följer med glädje  
barnens utveckling.

      Vad händer närmaste  
tiden på jobbet?
– Oj, massor! Expansion och  
ombyggnation! Välkomnar ny 
personal, samtidigt vemodigt att 
Anders och Linda närmar sig 
pension.

1
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21 snabba med  
Niklas Lidén

Jonglerande familjefar 

Ålder: 41 år.

Familj: fru och två barn.

Utbildning: gymnasium.

Yrke: ägare Lidéns Blommor.

Hobby: just nu trädgård.
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Gäller avhämtning t.o.m.  17/10 -21. En beställning/kupong. 

VALFRI PIZZA
15:- rabatt

Gäller onsdagar t.o.m.  13/10 -21. En beställning/kupong. 

ITALIENSK PIZZABUFFÉ

15:- rabatt

Gäller onsdagar t.o.m.  13/10 -21. En beställning/kupong. 

ITALIENSK PIZZABUFFÉ

15:- rabatt
Gäller måndagar t.o.m.  11/10 -21. En beställning/kupong. 

KLASSISK PIZZABUFFÉ

15:- rabatt

Gäller måndagar t.o.m.  11/10 -21. En beställning/kupong. 

KLASSISK PIZZABUFFÉ

15:- rabatt

Gäller avhämtning t.o.m.  17/10 -21. En beställning/kupong. 

KEBABTALLRIK
15:- rabatt

0502-65 08 90
Gamla torget 1, Tidaholm

Coronasäker lokal med gott om plats mellan borden

Nyhet Nyhet

PIZZA    •    KEBAB    •    SALLAD    •    GRILL

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

Onsdagar från kl. 11.30:  
ITALIENSK  
PIZZABUFFÉ 

Måndagar från kl. 11.30:  
KLASSISK  
PIZZABUFFÉ  100:- 100:-
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Foto: Lisbeth Blomqvist
Fin detaljbild i all sin enkelhet.

Foto: Britt Ewaldsson
En av staden Tidaholms vackraste platser. 

Foto: Caroline Gyllingberg 
Djärvt perspektiv och mättade färger.

Foto: Helena Nilsson
Riktigt vacker och fint fångad bild.

Tävlingsvinnare: Sören Lejhage
Att fånga ett snabbt rådjur och dessutom få till en  
fantastisk bild är en konst. Sören vinner en bil-/take 
away-mugg från Sagaform.

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. 7/10 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



Skanna koden för  
att komma till vår  

Facebooksida

Gilla oss så kan  Gilla oss så kan  
du vinna en litendu vinna en liten  

GRATÄNGFORMGRATÄNGFORM
från Leif Mannerströmfrån Leif Mannerström

1435
I skrivande stund har vi 1435 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 gratängform från  
Leif  Mannerström.

7

26 27

Beskriv din verksamhet.
– Jag är barberare och driver en 
barbershop i centrala Tidaholm.  
Vi specialiserar oss på att ta hand 
om männens skönhetsvård. Hår, 
skägg, trådning, vaxning och såklart 
hårvård och styling. 

Är barbering ett svårt yrke?
– Det kan det vara. Beror helt på 
vem man är, man måste ha intres-
set och ambitionen. Man måste ha 
smak och en annorlunda syn, kunna 
stilar och anpassa sig efter kunden.  
En kund kanske inte passar i  
frisyren den önskar sig och då måste  
man vara ärlig och kunna säga det 
men samtidigt också hitta något  
annat som passar. Kortfattat tror  
jag nog att man måste passa i yrket  
för att lyckas.  

Tycker du att det saknas 
många barberare?
– Inte riktigt. Men jag kan nog tycka 
att det finns många som inte riktigt 
är barberare. Det är skillnad på att 
vara barberare och frisör.

Tycker du att det är viktigt 
att följa trender?
– Ja det är superviktigt. Men inte 
bara för mig utan även för kun-
den. De ska kunna lita på att deras  

barberare kan göra jobbet. Man kan 
inte följa en trend utan att utveckla 
sig själv också. Kommer det en kund 
som vill ha sitt hår på ett sätt måste jag 
också kunna göra det. Alltså, att följa 
trender och utveckla sina färdig- 
heter hör ihop, tycker jag. 

Berätta en kort historia  
om hur allting började.
– Jag hoppade av gymnasiet i Irak 
och började en lärlingsutbildning 
hos en frisör. Utbildningen varade  
i två veckor intensiv sedan öppnade  
jag min egen salong och jobbade  
som frisör i Bagdad. Jag var en väldigt 
vanlig frisör och saknade många 
tekniker men sen började jag ut-
veckla mig själv. För att kunna all 
teknik och kunna klippa alla hår-
typer och bli professionell i yrket tog 
det 1,5 år. Jag kunde då bli barberare 
och jobbade som det istället för fri-
sör. 2020 öppnade jag min barbers-
hop här i vackra Tidaholm och har 
nu varit barberare i 12 år. Men först 
jobbade jag hos en frisör i Sverige 
innan jag öppnade mitt egna ställe. 
Här i Tidaholm har jag och min fru 
trivts sedan första dagen vi kom. Vi 
har träffat många fantastiska och 
underbara människor. Vi har fått 
nya vänner och blivit varmt välkom-
nade av tidaholmarna.  

Vad är speciellt med 
barbering för dig?
– För mig är barbering inte bara 
ett yrke utan det är också ett av 
mina intressen. Det är otroligt till-
fredsställande att ha känslan av att 
ha gjort någon glad och nöjd. Att 
hjälpa till och hitta den stil som 
passar eller att hjälpa till och pusha 
till att prova något nytt. Såklart är 
kunden alltid i fokus och det är vad 
den vill som är viktigast. Ibland  
behöver man bara en extra konsul-
tation innan man kan prova nytt 
och det tycker jag om att hjälpa  
till med! 

Vilka är dina kunder?
– Jag har en väldigt bred och  
blandad kundkrets. Allt från små  
barn till pensionärer. Jag klipper  
många olika personligheter dagligen  
med olika bakgrunder. Det kan nog  
ge er en inblick om vilka som  
besöker mig dagligen. 

Månadens företag: 
Husse Barbershop
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 Husse som driver Husse Barbershop.
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Grundat: I Tidaholm sedan 2020.

Västra Drottningvägen 15, Tidaholm

073-053 62 14

UTKÖRNING &  
TAKEAWAY 85:-

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

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

DAGENS  
LUNCH 95:-
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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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
VVS-doktorn ......................................................................... 070-020 98 87

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

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

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

MASSAGE
JC Hälsoconcept ...................................................................073-990 88 19

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
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

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 Skogs- Mark- & Vägtjänster .............0702-77 01 09

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

UTHYRNING AV MASKINER
Ramirent ..........................................................................................0515-315 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
VVS-doktorn ......................................................................... 070-020 98 87

VÄRMEPUMPAR
Br. Johnssons Rör / Monterra ..................................................... 123 10
Br. Gustafsson i Åsle .............................................................0515-361 63
Holmlinds Rörledningsfirma ....................................0706-48 84 80
VVS-doktorn ......................................................................... 070-020 98 87

WEBBYRÅ
Togetheronline Group ....................................................073-976 78 88
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Falköping Tidaholm

24–26 september 2021

Öppettider: 
Fredag  18.00-23.00
Lördag  14.00-01.00
Söndag  11.00-14.00
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107. Tidaholms Idrottsmuseum 
Idrottshallen, Stallängsvägen 4, Tidaholm   

• Tidaholms idrott i dåtid, nutid och framtid.  
Idrottsmaterial, fotografier, prissamlingar mm. 

108. Labbås Cruisers Tidaholm 
Järnvägsgatan 18, Tidaholm 

• Gina Karlsson – foto

• Living Hell Studio – tatuering och piercing

109. VB-ateljén 
Villagatan 2, Tidaholm  GPS: 581809 13,9563

• Akryl: Kristina Karlsson Humla, Arne Ö Johansson, 
Hana Milicevic, Kristina Björling, Catarina Johansson, 
Linda Boudin, Barbro Enbom, Agneta Andersson, 
Astrid Kling, Åsa Gustavsson, Viktoria Andersson, 
Barbro Antonsson, Maud Elf, Gitten Ekwall. 

• Textil: Kerstin Jonsson, Helga Aiff, Kristina Blixt,  
Margareta Bohman, Marianne Falk, Mia Hedberg, 
Irene Hjelm, Ingegerd Schönborg.

• Övrigt: Catarina Johansson – betong,  
Gerd Högberg – blandteknik, Mai-Liis Emanuelsson 
– akvarell. 

110. Saga teaterbiografen 
Torggatan 7, Tidaholm  GPS: 58.18322317442476, 13.958088179506783 
@labbasrevyn

• Labbåsrevyn firar 20 år. Filmvisning av gamla  
revynummer, ett och annat liveuppträdande och 
utställning av kostym och rekvisita.

Öppet: fredag 18-23, lördag 14-01, söndag 11-14

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, HWC

111. #EnTrappaNer 
Södra Kungsvägen 8, Tidaholm  GPS: 58.177821, 13.959484  

• Christoffer Mellberg – abstrakt måleri, @cristoffermart

Öppet: fredag 18-23, lördag 14-01, söndag 11-14

Övrigt: Godsmagasinet har blivit #EnTrappa-Ner.  
Besök våra nya fina lokaler under Konstnatten. 
Servering av fika och ungdomskäk (panpizza och toast).

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, HWC.

100. Samlingsutställning 
Tidaholms Stadsbibliotek, S. Kungsvägen 8  GPS: 58.177821, 13.959484

• Samlingsutställning med konst från  
utställarna i Tidaholm och Falköping

Öppet: fredag 18-23, lördag 14-01, söndag 11-15

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, HWC

101. Bibliotekshusets läktare
Södra Kungsvägen 8, Tidaholm   GPS: 58.177821, 13.959484 

• Kreativ Glädje – Lena Carlsson, Britt Fredholm,  
Inger M Klahr, Ingrid Thunström, Camilla Widén m.fl.

102. Marbodal Center 
Vulcanön, Tidaholm  GPS: 58.178623, 13.9594

• Dana Ingesson – akvarell, akryl, olja 

103. VinContoret 
Vulcanön, Vulcans väg 1, Tidaholm  GPS: 58.178509, 13.958744 

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

• Maria Falk-Larsson – måleri och skulptur

• Maria Alloh – skulptur och måleri

112. Turbinhusön 
Museigatan, Tidaholm  GPS: 58.181378, 13.964

• Tidaholm Art in light 

• Ljussättning och utställning längs ån Tidan

KONSTHALLEN
• Mia Jubrant – akvarell, kolteckning 

• Jane Nyström Steen – sömnad i lammskinn, ullhant-
verk, sömnad, konst av Karl-Åke Nyström.  
@ullokkonst-hantverk, Facebook ULLOK,  
www.nystromkonst.com

• Anna Avanna Larsson – tavlor i akryl & mixed media 
teckningar i tusch, kol, akvarell, fotografi. Försäljning 
av originalmålningar, teckningar, art prints och foton. 
@avannaillustrations

KULTURMAGASINET

• Jenny Bender – keramik, skulptur 

• Yvonne Fredholm – keramik @yddis 

• Louise Osbeck – foto 

• Veronica Lilja – virkat

SNICKARBODEN

• Rikard Bromander – måleri

• Jennie Bromander – måleri

MUSEISTUGAN

• Paula Sandgren – luffarslöjd

• Anette Arvidsson – betong

HANDELSBODEN

• Sofia Nilsdotter – silver

• Monika Leuchuvius – stickat, virkat, betong,  
surdegsbröd

• Assar Larsson – trähantverk: spel, klurigheter,  
brickor möbler m.m.

INGEMARSRUMMET

• Ann-Katrin Wiklund – textil: väskor, kuddar,  
grytlappar m.m.

• Carina Johansson Broo – diamanttavlor

Övrigt: Turbinen och Kaffestugan har öppet med  
servering av fika, mat och dryck.

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, alla lokaler är inte  
tillgängliga. HWC finns på Turbinen.

104. Vulcanen, smedjan 
Vulcanön, Tidaholm  GPS: 58.17928816308536, 13.95907391170143 
@fredriklindbergart, @Craft_of_Gia, @stalkrumelurer, @At_bybacka

• Fredrik Lindberg – tuschillustrationer, original, prints

• Gia Thorius – konst, smyckade djurskallar 

• Yaneruza – ståltrådsträd samt skulpturer i ståltråd 

• Therese Wiklund – macrame samt rosor i keramik

Öppet: fredag 18-23, lördag 14-01, söndag 11-14

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja, HWC

105. C-magasinet 
Vulcanön, Tidaholm  GPS: 58.179085590944254, 13.959398896753104

• Victoria Ahlgren Falk – betong, @BetongRus

• Eva Haglind – virkat, hembakat, torkade produkter,  
@Kreativa.eva, Facebook: kreativa eva

Öppet: fredag 18-23, lördag 14-01, söndag 11-14

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

106. Festvåning 4:an 
Bruksgatan 4, Tidaholm   GPS: 58,10425, 13,57529

• Håkan Andersson – airbrush, diverse motivlackade 
föremål

• Anette Karlsson – virkad konst samt wettexdukar  
med decoupage

• Lena Hellqvist – gjuter i stengips, tillverkar ljuslyktor 
med decoupage
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Konst, utsmyckning och 
belysning av miljön i och 
längs Tidan vid Turbinhusön. 
Under Konsthallen finns det 
garanterat som vanligt något 
som triggar barnens fantasi.  

Turbinhusön 
I lokalerna på Turbinhusön bjuds 
en fin 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

Fredag kl. 18-23

Lördag kl. 14-01

Söndag kl. 11-15

24-26 september
Fredag kl. 18-23
Lördag kl. 14-01
Söndag kl. 11-14

TidaholmsGuiden september.indd   1TidaholmsGuiden september.indd   1 2021-09-03   11:08:412021-09-03   11:08:41

www.matokultur.se

Årets affischbild: 
Maria Segerström

113. Kungslena Kungsgård 
GPS: 58.22786, 13.80441

• Utställare: Siv Johansson (fårskinn, handsydda  
fårskinnsalster), Engs Ull och Honung (fårskinn, ull 
till hantverk, nåltovat och honung), Anneli Pettersson 
(ulltovning, smycken och bivaxduka m.m.),  
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 (vävglad,  
handvävda textilier, egen design), Lena Lundin och 
Marie Alfredsson (ullsprodukter), Björling & Svaren 
(skrot och lera), Maria Glad (textil, egentryckta  
handdukar m.m.), Hulda Hult Blomster (blommor/ 
eterneller och kransar), Björn Gustavsson  
(trähantverk, pallar, leksaker nyckelskåp m.m.), 
Stefan Krussgård (trähantverk, knivar, skärbrädor, 
osthyvlar, tårtspadar m.m.), Erik Persa Smedjan  
(egen design och tillverkning av konst och  
brukssmide), Martina Trygg (brukskeramik, skulptur 
och raku) och Bengs Vårrullar (mat och fika).

114. Grimmestorp 
Grimmestorps egendom, Tidaholm  GPS: 58.072384, 13.936501 

• Mia Malcyone – foto 

• Carina Lilja – foto 

• Beata Bakalarz – scrapbooking 

• Maria Rundgren – akrylmålning

115. Konstlitografiska Museet 
Hellidens slott, Tidaholm  GPS: 58.17382, 13.97884

• Litografiska bilder från Danmark. Bl.a. Saxum-litho.

116. Faxtorp 2, Daretorp 
GPS: 58.16259, 14.03785 

• Helena Glans – ArtbyHelena

• Ulrika Glans – akrylmålningar 

117. Klämmesbo skola 
Klämmesbo Skolan, Hjo  GPS: 58,14042, 14,6039

• Åsa Holm Jalnefur – konst, tryck, broderi, skisser 

• Ola Jalnefur – skrot 

118. Hem & Fix 
Gate Djupedahl, Hjo  GPS: 58.176469, 14.192421

• Gårdsbutik på landet med inredning från svenska  
tillverkare, även egen design. Jordnära färger och 
material för både inne & ute.

119. Tomtens loge 
Dimbo Tomten 1, 522 93, Tidaholm  GPS: 58.1565178, 13.7772155

• Janna Sernerup – olja

• Arons Fedorenko – datorgrafik

120. Lambevads Gårdshälsa 
Dimbo Nedre Lambevad 1  GPS: 58.16322, 13.804446

• Annki Hedström Karlsson – keramik 

• ”Gullans kusiner” 

• Ida Lundberg – handmålade jeansjackor, tygkassar, 
tavlor, pouringart och smycken ”Colorbyiida” 

• Berit Wernald Bladh – glasfusing, maskinbrodyr,  
väv/stick/virkning och keramik 

• Carita Pryts Gunnarsson – keramik ”CaritaHandcraft”

121. Sörgården Kungslena 
Sörgården Kungslena, Tidaholm   GPS: 58.23618, 13.792813

• Maria Karlsson MariaK – akvarell, akryl och tusch.

• Stefan Karlsson – smide

• Maria Andersson – honung, sylt saft och allt som 
trädgården ger

122. Tidaholms kyrka
Tidaholms kyrka

• Livets träd – utställning i Tidaholms kyrka om dop, 
konfirmation, vigsel och begravning. 
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camping & stugby

Nycklerör

S T

Falks grav

Vindskydd
Kanotled, isättn.plats 

Vättern

Planta-
berget

Annebergs
Bränneri

Kättils-
torp
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Vi vet vilka däck du behöver!
Vi erbjuder följande däckservice:

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

• Däckskifte

• Däckhotell

• Däckbalansering

• Lufttryck

• Nitrogen

• TPMS

• Byte av fälgar

• MC-, lastbils- samt traktordäcksförsäljning

Att ställa om en stor omfattande 
verksamhet med kort varsel som på-
verkar många människor är en stor 
utmaning och kräver mycket flexibi-
litet och kreativitet. Att inte veta ena 
dagen vad som gäller nästa dag krä-
ver ett helt nytt arbetssätt. Det man 
informerat patienter om ena dagen 
gäller inte nästa dag. Det har gjort 
att förvirrade patienter utagerat sin 
frustration på vårdpersonalen som 
fått ta emot mycket ilska och aggres-
sion. De flesta vi möter är dock 
mycket förstående och tacksamma.

Jag vill tacka all min fantastiska  
personal, sjuksköterskor, läkare,  
undersköterskor, lab, sekreterare 
och psykteamet som ställt upp och 
anpassat sig på alla möjliga och 
omöjliga sätt för att möta pandemin 

med allt vad det innebär. Vi är inte i 
mål ännu, bakom kröken väntar 
fortfarande beslut om vaccination av 
barn och en eventuell dos 3, men vi 
har förhoppningsvis kommit en bra 
bit på vägen. 

Åsa Zöögling Ålebring           
Verksamhetschef Närhälsan 
Tidaholm

Coronapandemin ur ett 
vårdcentralsperspektiv

Åsa Zöögling Ålebring:

K R Ö N I K A N

Ännu kan vi inte på långa vägar 
sammanfatta Coronaepidemin som 
fortsätter härja i världen. För oss på 
Närhälsan i Tidaholm har det varit 
minst sagt händelserika 1,5 år. Vi 
har verkligen fått träna flexibilitet på 
högsta nivå. Ett oräkneligt antal nya 
rutiner och riktlinjer har vällt in 
över oss, ibland har de uppdaterats 
flera gånger per dag. Att hålla sig 
uppdaterad och hålla alla med- 
arbetare informerade har minst sagt 
varit en utmaning. Trycket på infor-
mation från patienter har också tid-
vis varit mycket stort. Flera olika  
informationskanaler har inrättats på 
regional nivå men i sista änden  
vänder sig ändå tidaholmarna till  
sin egen Vårdcentral vilket lett till 
ett hårt tyck på vår telefon.

Vi startade under våren 2020 med 
provtagningar på baksidan av Våc. 
Köerna har tidvis ringlat långa  
utmed Västra Drottningvägen. Vi 
valde i ett tidigt skede att organisera 
oss för att erbjuda drop-in-prov- 
tagning. Detta har varit ett lycko-
samt sätt vilket gett möjlighet till att 
många fler har kunnat provta sig i 
jämförelse med de flesta av grann-
kommunerna. Självklart spred sig 
detta och många ”utsocknes” sökte 
sig till oss för att det var svårt att få 
tider på andra ställen. Trots prov-
tagning i allt från regn, storm, sol 
och snö har personalen löst detta på 
ett föredömligt sätt.

När sedan vaccinationerna drog 
igång efter många om och men i 
början på året gällde det att hitta en 
organisation som fick så lite negativ 
påverkan på vår ordinarie verksam-
het. Den stora frågan vi hade var hur 
vi på bästa sätt kunde erbjuda  
tidaholmarna vaccination på hemma- 
plan? Ca 10 000 vaccinationer gång-
er två. Hur får man tag i sjuksköter-
skor som kan hjälpa till att vaccine-
ra? Logistik, lokaler, material som 
tidvis varit bristvara, datorer, bok-
ningssystem, dörrvakter m.m. skulle 
snabbt fram.  Ett reportage i VB 
med vädjan om vaccinationshjälp 
gav ett fantastiskt resultat och vi 
kunde räkna in många, både ”pigga 
pensionärer” och andra sjuksköter-
skor som var villiga att hjälpa till. 
Dessa har varit och är fortfarande 
fantastiska och guld värda för oss. 

Vaccintilldelningen är en historia 
för sig. Många olika prognoser har 
gjorts och ännu fler ändringar i för-
delningen av vaccindoser som vi fått 
och inte fått. Ibland har vi inte fått 
en enda dos. Då har lilla Floby av 
någon underlig anledning fått tusen-
tals doser och många tidaholmare 

och andra skaraborgare fick vall-
färda dit. Information har ofta  
kommit med kort varsel vilket gjort 
det mycket svårt att planera. Men 
våra ”vaccinationssköterskor” har 
ställt upp och kommit i ur och skur. 
STORT TACK till er. 

Många olika sätt har lanserats för att 
boka sin vaccindos och ibland har vi 
tyvärr vaccinerat många fler göte-
borgare än tidaholmare då Regionen 
beslutade att det skulle vara möjligt 
för alla boka tid var som helst. Det 
har också inneburit att många lång-
väga inte kommit för sin planerade 
dos 2 vilket har medfört mycket 
merarbete för att inga doser ska gå 
förlorade. Detta är inget vi har kun-
nat påverka alls vilket lett till en hel 
del frustration.

Men, trots många problem och 
mycket jobb har vi också lärt oss nya 
saker. Vi har hittat nya arbetssätt 
och nya lösningar. Några exempel 
är: online-besök, jobba med Skype, 
Teams, webinarier etc.  Detta har 
etablerat sig och kan även fortsättnings- 
vis komma att ersätta långa resor för 
oss på ”landet” och spara dyrbar tid. 

Stanna hemma om du är sjuk, är väl 
inpräntat i innevånarna under pan-
demin och kan vara värt att tänka på 
även i framtiden, det är ju inte bara 
Covid som smittar. 

Att inte veta ena 
dagen vad som 
gäller nästa dag 
kräver ett helt 
nytt arbetssätt.”
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Välkommen att höra av er!

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

Bartek med  
personal tackar  
för förtroendet!

Privatstäd • Företagsstäd • Fönsterputs • Flyttstäd

Tidastäd firar 2 år! 
Vi får fler och fler uppdrag från  
våra kunder och nu är vi sex  
personer som arbetar här.
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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
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1. Murrig palett 
Starka färger och ljusa kulörer i all 
ära, men hösten 2021 är det äntligen 
dags att mysa ikapp med murriga  
toner i varma nyanser. I höstens 
trendpalett hittar man allt från brunt 
och mörkrött till orange. Den mur-
riga färgskalan syns bland annat på 
lampor, kuddar och plädar men även 
på möbler och väggar. 

2. Ännu mer rotting 
Sedan materialet rotting seglade upp 
på trendhimlen för ett antal år sedan 
har det bara fortsatt att öka i popu-
laritet – och ännu tycks vi inte få 
nog. Den här hösten syns nämligen 
det omtyckta materialet överallt, på 
allt från lampskärmar till stora skåp. 
Tidigare har vi sett inredningar med 
enstaka detaljer i rotting, men den 

Spännande inredningstrender
Ny säsong betyder nya spännande trender att inspireras av. Men hur  
inreder vi helst hösten 2021? Vi har listat sex trender att ha koll på. 

Fortsättning på s. 40

Lampor i rottingmaterial.
Foto: Fermliving.



       

  

NU BÖRJAR SÄSONGEN!
Vi fyller på med nya buskar och träd!

REA PÅ UVALT 
SORTIMENT!

här säsongen vill vi maxa trenden 
genom att inreda med flera rotting-
detaljer i samma rum. 

3. Mörka träslag
Som ett komplement till den murriga  
paletten syns mörka träslag i  
inredningen. I form av mindre  
möbler som bord, stolar och pallar 
men även stora tunga möbler i mörkt 
trä – som känns helt rätt hösten 2021. 

4. Neon 
En uppstickare som syns allt mer i 
inredningsbilden är neon – både när 
det kommer till poppig neonbelys-
ning och starkt lysande inrednings-
detaljer. Med Neon tube från Hay kan  
du exempelvis skapa en poppig ljus-
installation hemma eller så inreder 
du med neonfärgade möbler, coffee 
table-böcker eller dekorativa föremål. 
Den här säsongen kommer bland  
annat neonfärgade möbler från String. 

5. Blå och lila accenter 
Vi tar med oss nyanser av blått och 
lila in i höstmörkret. Kulörerna syns 

framför allt som accentfärg på olika 
inredningsdetaljer såsom en vas,  
fåtölj, matta, lampa eller kudde. 

6. Nytt ljus på 
hemmakontoret
Att arbeta från hemmet har för många 
blivit det nya normala, därför är det 
kanske inte så konstigt att mer ljus 
riktas på hemmakontoret och dess 

inredning. Glöm tråkiga kontors- 
stolar och kala skrivbordshörnor – i 
höst vill vi att hemmakontoret ska 
kännas mysigt, inspirerande och vi 
lägger gärna extra tid på att få till den 
känsla vi vill ha.  Källa: husohem.se

Foto: &tradition
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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

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

Nu är vårt nya 
team på plats  
i Tidaholm!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 31/10 2021
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår* energideklarationen.
Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!

AMANDA EEK
Fastighetsmäklare

070 947 61 80

LINN STORM
Mäklarassistent
070 391 32 70

MAGDALENA THORELL
Fastighetsmäklare

073 078 51 81

DANIEL ANDERSSON
Fastighetsmäklare

072 722 28 31

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.
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Fastighetsmäklare 

0500 44 55 34

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare

070 980 42 30

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

ANDREAS AGERBORN
Fastighetsmäklare

070 292 89 12

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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   LURS DÖRR
  KAMPANJ

-25%

Just nu har vi kampanj på dörrar från svenska 

Lurs Dörr med -25% rabatt. 
Läs mer på borgunda.se

Gäller 6/9 - 19/9 2021 på Lurs Dörr sortiment.

   LURS DÖRR
  KAMPANJ

-25%

Just nu har vi kampanj på dörrar från svenska 

Lurs Dörr med -25% rabatt. 
Läs mer på borgunda.se

Gäller 6/9 - 19/9 2021 på Lurs Dörr sortiment.

   LURS DÖRR
  KAMPANJ

-25%

Just nu har vi kampanj på dörrar från svenska 

Lurs Dörr med -25% rabatt. 
Läs mer på borgunda.se

Gäller 6/9 - 19/9 2021 på Lurs Dörr sortiment.

Söker ni lägenheter, lager,  
förråd eller möbellager?

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

Allt från byggnation och 
renovering till förvaltning!

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.
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Ljungbergs
– din lokala golvläggare
Ljungbergs har flera decenniers erfarenhet och är välkända  
och uppskattade av tidaholmarna.

Ljungbergs Golv har funnits länge 
i Tidaholm. Keith Ljungberg startade 
företaget 1973 och hade sin lokal  
på hemadressen på Trädgårdsgatan. 
Verksamheten växte och 1977 gick 
flytten till Norra Kungsvägen 36  
(nuvarande Olles Plåt). År 1981  
började sonen Joakim i företaget och 
fyra år senare även andra sonen Mats. 
År 1991 var det dags igen för nästa 
flytt då de hade byggt egna lokaler på  
Ulvestorpsgatan 5. Även verksam-
heten ökades och förutom mattor  
och mattläggning erbjöds även 
klinker, kakel, tyger, gardiner, egen 
sömnad, färg och tapeter. Keiths fru 
kom in i verksamheten och totalt var 
de som mest sex personer. År 1999 
gick Keith i pension och sönerna 
tog över. Kort därefter avvecklades  
tygerna, gardinerna, tapeterna och  

färgen för att istället fokusera på  
kärnverksamheten mattor, golv,  
kakel och klinker samt läggningen 
av detta. Nästa flytt gick till  
företagets nuvarande lokaler på  
Industrigatan 2. Under 2012 valde 
Mats att kliva av och sedan dess är 
Joakim ensam i företaget.

Golvläggare som kan golv
– Välkommen till Ljungbergs Golv, 
ett företag som hjälper dig med golv-
läggning av olika material. Oavsett 
om du vill lägga in en plastmatta på 
en liten toalett eller om du ska byta 
golv i hela huset är vi din lokala golv- 
läggare, berättar Joakim.
Den långa branscherfarenheten gör 
att kunderna alltid kan vara säkra på 
att de får den hjälp som de behöver.
– Vårt mål är att kunna bistå med 

den hjälp som just du behöver. Vi 
arbetar noggrant, strukturerat och 
helt enligt förutsättningarna som 
råder. Självklart är vår högsta ambi-
tion som företag att hjälpa dig som 
kund att förverkliga dina drömmar, 
säger Joakim. 
Ljungbergs kunder är både företag  
och privatpersoner. Ofta  samarbetar  
de med lokala fastighetsbolag och  
byggföretag.

Är trägolvet slitet?
Har du ett slitet trägolv hemma? 
Riktiga parkettgolv har hög kvalitet  
och är väl värda att bevara. Att slipa 
dem är oftast en bättre investering 
än att lägga in ett billigt laminatgolv.
Anlita en fackman för bedömning  
och det tunga arbetet som följer.  
Kommer gamla hack, repor och  

vattenskador försvinna efter slipningen?
– Ring och boka ett kostnadsfritt  
hembesök så kan vi svara på frågan. I de 
flesta fall kan vi rekommendera slipning, 
berättar Joakim.  

Besök butiken
För den som vill lägga in golv finns 
ett stort utbud i Ljungbergs butik av   
både laminat, plastmattor och våtrums-
tapeter. Öppettiderna är måndag och  
torsdag kl. 15.00-18.00. Övrig tid i veckan 
är Ljungbergs ute och lägger golv. 
– Kan man inte besöka butiken under  
ordinarie öppettider går det boka en  
annan tid. Det är bara att ringa mig.  
Självklart kan du använda ROT-avdraget  
om du är privatperson. Har du frågor kring  
detta, vill veta mer om oss som golvläggare  
eller har frågor kring våra övriga tjänster?  
Tveka inte att kontakta oss, vi ser fram  
emot att hjälpa er, avslutar Joakim.
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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

Slipning av trägolvLackning av trägolv

Inläggning av badrumsgolv



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

0738 18 19 59
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Repor i parketten, trasiga golvplankor 
eller bara ett stort flytande golv som 
helt tappat sin glans? Innan du kastar 
ut ett trägolv för att sätta in nytt – ta 
och fundera ett par vändor. Räcker 
det med att slipa om golvet? Det är 
ofta ett bra alternativ. Ofta det bästa.
För om du har ett golv som inte är 
trasigt går det nästan alltid att slipa 
bort repor och märken. När du är 
klar står du med ett golv som ser ut 
som nytt men du har inte behövt  
betala lika mycket.

Slitet och svårstädat?
Fläckiga golv som inte går att ren-
göra kan verkligen gå en på nerverna! 
Hur mycket du än skrubbar får du 
inte bort fläcken. Har du många kan 
drömmarna om ett helt nytt golv lätt 
väckas. Men ha inte så bråttom. 

Slipa eller lägga nytt trägolv?
Du står på ett risigt gammalt trägolv med skador. Kanske är du i valet och 
kvalet ifall du ska slipa eller lägga nytt golv? Vilket blir billigast i längden?

Fortsättning på s. 56

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

Nytt märke  
i vår butik!



Ett lånelöfte kostar inget!
Drömmer du om att flytta hemifrån, köpa sommarstuga 
eller hus? Var beredd när drömbostaden dyker upp
- ansök om lånelöfte redan idag!

Kostnadsfritt | Giltighet sex månader | Säkerhet vid budgivning

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



Gamla torget, Tidaholm
Välkommen in!
Ann-Sofie Johansen

ÖPPET TIDER  
Onsdag-fredag  10-18
Lördag  10-13

HEMI NREDNI NG aktuellt för hemmet,  
presentartiklar, möbler, speglar, tavlor, belysning m.m.

Välkommen in i vår nyrenoverade lokal och se höstens alla nyheter.
Nu har vi f lyttat till Gamla Torget!

Välkommen att höra av dig!  
070-020 98 87
info@vvs-doktorn.se
www.vvs-doktorn.se

Ny rörmokare  
i Tidaholm!
Vi utför allt inom VVS  till både privatpersoner och företag.
Använd ROT-avdraget.

V V S
V

S
DOKTORN
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Öppet:  mån-fre 10-18, lör 10-13      Norra Kungsvägen 3,  Tidaholm      Tel. 0502-712 0052

Behöver du  
REGNKLÄDER?  
Här finns regnkläder från 3000 till 15 000  
vattenpelare. Finns både i dam-, herr- och  
barnmodell.

HÖSTJACKOR  
Många olika modeller i olika prisklasser.
Finns både i dam-, herr- och barnmodell.

Tuxer

499:-499:-

Marine

695:-695:-

T-shirts

149:-149:-
Hoddies

299:-299:-NYHET: OXIDE
Träningsset

True North

True North

499:-499:-

599:-599:-

449:-449:-

349:-349:-

Topp

Tights
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Det är ”propplöst”!
Behöver avloppet rensas känns det nog snarare hopplöst än ”propplöst”.  
Med hjälp av följande tips hoppas vi att det blir det sistnämnda  
– helt utan starka kemikalier!

Förr eller senare är det dags att 
rensa avloppet. Enbart under  
sommaren kan den bortsköljda  
jorden från färskpotatisen ställa 
till det under diskbänken. 

Golvbrunnen
I avloppet under duschen samlas  
efterhand hår och andra avlagringar.  
De flesta golvbrunnssilar är dock  
urtagningsbara och därefter bara att 
rensa för hand. Är du extra känslig 
funkar även kommande handfats-
tips i golvbrunnen.

Handfatet
Sköljer du rakhyveln i handfatet 
blir rören rejält proppade på sikt.
Det finns flera huskurer för att rensa  
handfatsavloppet. Ett tips är att hälla  
i koksalt, följt av kokande vatten.  
Blandar du dessutom lika delar salt  
och bakpulver och tillsätter kokande  
vatten blir reaktionen ännu större.

Diskbänken
I köket är det andra saker som är  
avloppets fiender – fett och mat- 

rester korkar igen rören. Därför kan  
också husmorstipsen skilja sig från  
badrum till kök, ha det i åtanke om 
du googlar på tips. En metod är att 
hälla bikarbonat blandat med salt i  
avloppet, häll därefter på ättika. 
En kemisk reaktion startar som får  
verka en stund. Avsluta med att hälla 
i kokhett vatten. En annan variant 
är att blanda bakpulver och vinäger. 
Häll blandningen i avloppet och 
spola kokande vatten. 
 
Diskmedel
Diskmedel är en verkningsfull kur  
såväl i handfatet som på disk- 
bänken. Häll i en ganska stor mängd  
diskmedel i avloppet. Låt verka i 
uppåt en halvtimme och häll sedan 
i hett vatten. 

Förebyggande
Även om många rengöringstips är  
effektiva och snabba är det bästa  
ändå alltid att förebygga problem. 
Undvik att spola ned sådant som  
sätter sig i rören, släng det som sopor 
istället. Ska du diska en stekpanna, 

torka ur så mycket fett som möjligt 
med hushållspapper innan (vilket  
också gör diskvattnet renare).

Det allra effektivaste
Trots att det finns många smarta 
husmorstips (och kemikalier) är det 
allra enklaste att rensa för hand. 
Handfat har ett lock på undersidan, 
skruva loss det och ställ en hink  
under. Nu kan du peta ut smutsen, 
till exempel genom att sticka ned en 
trästicka genom handfatets avlopp. 
Under diskbänken kan rördelarna 
lossas – men tänk på att veta vad du 
gör när du ska montera ihop dem 
igen. Är det felaktigt gjort blir det 
läckage.
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Ring för kostnadsfri offert: 

076-130 34 99

TIDAHOLMS
GLASMÄSTERI

Vi hjälper er med inomhusmålning,  
glasbyte och tapetsering!

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

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

Vill du ha hjälp med

FÖNSTERPUTS?
Kontakta oss!Kontakta oss!

 Försprång 
Förbered höstens försäljning med  
vår kostnadsfria tjänst försprång!

Passa på att fotografera din bostad nu, 
även om du vill sälja senare. 

Kontakta oss om du vill veta mer.

0502-300 69 
Lansfast.se/tidaholm
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Att köpa bostad är ett stort och avgörande steg i livet, 
oavsett om du äger en bostad sedan tidigare eller är 
helt ny på bostadsmarknaden.

Bolla dina planer med oss experter innan du går vidare. För oss
handlar en bostadsaffär om så mycket mer än att bara låna ut pengar. 
Vi ser ditt bolån i ett större sammanhang med målet att ge dig de bästa 
förutsättningarna för en trygg vardagsekonomi. Med oss som bolåne-
partner får du tips och hjälp med din ekonomi.

Varmt välkommen till oss. Du hittar oss på Stora torget 5 i Falköping
eller handelsbanken.se/falköping.

0515-831 50
falkoping@handelsbanken.se

Bolån
med personlig
rådgivning

Kolla först om du kan slipa om ditt  
golv så att fläckarna försvinner.  
Genom att slipa om gamla trä-
golv tar du bort översta lagret och  
under finns golvets ursprungliga färg,  
mönster och uttryck.

Bra för miljö och plånbok
Att lägga in ett helt nytt golv är  
ganska kostsamt. Dels måste du riva 
golvet och frakta bort det, sen måste 
du också köpa och lägga ett nytt. Har 
du genuint trä i dina golv, alltså ett  
riktigt trägolv, är det trist att ersätta 
med billigt laminatgolv. Sådana golv är  
lätta och snabba att lägga men håller  
inte alls samma kvalitet i längden.
 
Anlita hantverkare
Du som har ett trägolv hemma har 
ofta ett riktigt kvalitetsgolv så håll 
hårt i det. Kan du slipa om ditt golv 
är det en investering som håller lång 
tid framöver. Bra både för din plån-
bok och för miljön! Alla som slipat 
om ett golv helt själv kan nog skriva 
under på att det är ett tungt jobb. 

För att det ska gå smidigt och ge bra  
resultat behöver du bra maskiner som 
gör jobbet. Golvslipning är tålamods- 
prövande som kräver en del kunskap  

för att det ska bli riktigt bra. Ett  
typiskt hantverkarjobb egentligen!

Källa: wasaparkettservice.se

56

Dags att boka rengöring  
av ventilationsfläkten

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!

Vi säljer också pellets från:

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 91Hämtpris 2290:-
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Everest
Högryggad byggbar soffa. 
Finns i tyg och skinn.

Fri hemleverans inom 6 mils radie från Tidaholm

HÖSTKAMPANJ 23-30/9

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. 

20%
på mattor från:

15%
på möbler från
TORKELSON 

Alison
Stol

Everett
Matbord

10%
på möbler från

SIGNERA 

Elna
Soffbord.  
Höjd upp 
till 60 cm.

Hinrik

Regal wood

VÄRDECHECK

1500:-
När du köper en soffa eller säng för minst 10 000:-  
får du 1500:- att handla andra varor för. Handlar  
du för minst 20 000:- får du två värdecheckar.
Kan ej kombineras med andra rabatter.

Rabatterna gäller endast ordinarie priser.

Behöver du experthjälp?
Torsdagen 23/9 finns representanter från Ermatiko och Above på  
plats för att hjälpa dig välja en soffa som passar dig och ditt hem.

KÖP KVALITET – DET LÖNAR SIG

Hampton
Matgrupp

Sakura Trumbone

Topaz
Kontinentalsäng fem  
zoner. Finns i fler färger.

��������
���� � ���� �����

10%
på möbler från

ROWICO 15%
på byggbara  
hyllor från
ROTOLA  
PUKKILA

Marta
Byggbar soffa.  
Finns i tyg och skinn.

��������
���� � ���� �����

Valencia
Soffa. Finns i flera olika tyger och skinn.

Roma 
Längsbäddad bäddsoffa.

Parad
Fåtölj. Finns i  
flera olika tyger  
och skinn.

EXTRA-
ÖPPET!
Torsdag 23/9

09.30-19.00



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_i_norden_ab_skaraborg

www.sbbnorden.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

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

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

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.

Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!
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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!
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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
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När du inreder ett rum skulle det vara 
trevligt att kunna designa det med 
hjälp av experter, men det är inte all-
tid möjligt. Ibland älskar vi att titta i  
kataloger och showrooms men  
kanske inte inser om idéerna är  
lämpliga för just vårt hem eller  
behöver anpassas efter våra behov. 
Det är därför praktiskt att känna till 
några misstag vi ofta gör i valet och 
placeringen av möbler, så att vi bättre 
kan förstå hur vi bör tänka för att ut 
det mesta av våra vardagsrum med de 
tillgängliga resurserna.

Soffan intill väggen
Ofta är det ett val som dikteras av 
det tillgängliga utrymmet, men där 
rummet är tillräckligt stort är det 
bättre att inte placera soffan eller  
fåtöljerna mot väggarna utan att  

De vanligaste misstagen
De finns många skrivna och oskrivna regler i heminredning. Här kommer  
en uppräkning av några vanliga misstag i vardagsrummet. 

Fortsättning på s. 64



flytta dem lite mot mitten av rummet: 
det gör att rummet verkar större och 
mer levande.

En enda ljuspunkt
Om den enda ljuspunkten är ljus-
kronan i mitten av taket, kommer 
rummet inte att belysas på ett diffust 
och behagligt sätt när kvällen kom-
mer. Det är därför bättre att lägga till 
vägglampor, golvlampor eller kanske 
till och med spotlights som kan för-
dela ljuset bättre genom hela rummet.

Mattor av fel storlek
Mattor kan verkligen hjälpa till att 
definiera delarna i ett rum och även 
att få det att se rymligare ut, om de 
inte har fel storlek eller placeras på 
den minst effektiva platsen. I allmän-
het bör de faktiskt identifiera utrym-
met i mitten av vardagsrummet, så 
länge som soffan eller eventuellt 
något mer är ordnat så att mattan  
hamnar delvis, eller helt, under den.

TV:n framför fönstret
Även om det verkar vara det enda  
alternativet, bör du alltid hitta ett  
annat sätt att placera möblerna i  
rummet för att undvika att behöva  

placera TV:n framför fönstren,  
annars kommer du att behöva ha 
tjocka gardiner och filtrera ljuset när 
du vill titta på skärmen, även under 
dagtid.
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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

Nu är det dags att boka
INOMHUSMÅLNING
OCH TAPETSERING!

Gratis offert 
– välkommen at t höra av er!

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

T
E
M
A

H
U
S

& 

H
E
M

Fortsättning på s. 66

Rödfärgsmålning (sprut)
Fasadmålning

Tak- och fasadtvätt 
Snickeri

Vi utför svetsning
och utomhustjänster

Tel. 070-68 19 685

Vi hjälper er med målning  
i Tidaholm med omnejd!



Bilparken Tidaholm är ett familjeföretag som drivs av Anel, Denis 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!

BRA BEGAGNADE BILAR
MB ML 350 CPi 2012 
27 000 mil  220 000:-
Chrysler 300C  5,7 l/motor  2005 
23 000 mil  69 900:-
Volkswagen Golf 2017 
15 400 mil  99 000:-
Volvo S60 2011 
25 500 mil  59 500:-
Saab 95 2008 
29 000 mil  24 500:-
MB C230 2005 
23 500 mil  29 500:-
Citroën C-crosser 2008 7-sits  
25 900 mil  51 500:-
Peugeot 308 2016 
17 400 mil  79 900:-

FASTIGHETER BILAR

AD FASTIGHETER – 30 lägenheter i Madängsholm och Tidaholm
Även lokaler och förråd att hyra ut.  Intresserad kontakta 0722-59 97 54

BILPARKEN
TIDAHOLM

Mörka möbler vid lågt i tak
Mörka möbler i ett rum med lågt i tak 
gör att rummet verkar ännu mindre 
och igentäppt, även om väggarna är 
ljusa.

Möbler som inte passar
Soffbordet i mitten av vardagsrum-
met blir ofta fokuspunkten, och när 
det sticker ut eftersom det inte längre 
matchas med resten av möblerna  
eller uppenbarligen är omodernt (utan  
att ha en vintagecharm), är det ett 
element som förstör intrycket av hela 
rummet.

Sättet att visa upp foton
En skog av ramar, vare sig de place-
ras på en möbel eller är hopade på 
väggen, är aldrig rätt sätt att visa upp 
foton (eller illustrationer, tryck och 
liknande). Det är bättre att använda 
lämpliga hyllor eller hämta inspira-
tion från scheman och exempel som 
finns på nätet för ett mer harmo-
niskt arrangemang som betonar varje 
minne.

Skrymmande möbler
Vi drömmer alla om en enorm soffa 
att kunna drunkna i, men rummet 
vi har är inte alltid tillräckligt stort 
för att rymma en sådan. Det räcker  
faktiskt inte att den passar i stor-
lek, utan du bör också tänka på hur  
mycket utrymme den stjäl från golvet 
och trafiken i rummet, liksom den  
visuella röran som kan göra att  
rummet verkar mindre och igentäppt.

Tråkiga sofföverdrag
Om det finns djur i huset är det ofta 
oundvikligt att behöva täcka möbler-
na med lakan eller sofföverdrag. Men 
om du gör det för att skydda dem 
eller för att dölja brister eller tecken 
på slitage, är det bättre att investera 
i tyger och modeller som förbättrar 
möbeln.

Gardinernas rätta position
När det finns tillräckligt med utrym-
me ovanför fönstrena är det alltid 
bäst att flytta gardinstången så högt 
som möjligt för att hjälpa till att ge 
intrycket av att taket är högre.

Kuddarna i soffan
För många kuddar gör faktiskt en 
soffa obekväm, men att lämna en en-
sam eller inte addera några alls kan 
ibland innebära att man slösar bort 
en möjlighet att lägga till detaljer som 
förskönar soffan.

Ingen sammanhållen stil
När du väljer möbler bör du tänka 
på rummets stil och inte designen 
av bara en möbel: tanken är att all-
tid hitta harmoni. Det är svårt att 
hantera en blandning av alltför olika 
stilar (men inte omöjligt), så det är 
bättre att följa vissa riktlinjer. Välj 
möbler baserat på åtminstone former 
eller färger, och då kanske du till och 
med kan kombinera olika stilar och  
material. Källa: creativosverige.se
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Besöksadress: 
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-77 45 00 
tbab@tidaholm.se

Mån-fre 07.30-16.00
Lunch 12.00-13.00

Läs mer på www.tbab.se 

Kungsbro
– för Tidaholm i tiden

Nu är det bara 8 av 26 lägenheter kvar

Är du intresserad? Kontakta oss.
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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!

SERVICE
av robotklippare

1300:-


