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5 mattrender under 2020
År 2020 har vi svamp i kaffet och äter wasabi som är odlad i Sverige!  
Läs om dessa och flera matspaningar från rapporten "The woke up call" här!

Nya grönsaker
När vi nu måste dra ner på köttet 
på grund av klimatet är det dags att  
utforska nya råvaror. Några grönsaker 
som förutspås att svenskarna kommer 
börja använda i sin matlagning är bland 
annat celtuce, kassava, jicama, sjögräs 
och japansk sötpotatis.

Lokalproducerat
Lokalproducerad mat blir allt viktigare 
hos både konsumenter och bönder. 
Att handla på det sättet främjar både  
klimatet och våra svenska bönder.  
Redan nu gör bönderna experiment 
med grödor som vanligtvis inte ses 
som svenska, såsom pasta av durum-
vete från Gotland. Det förutspås att 
vi i framtiden kommer handla quinoa,  
sötpotatis och wasabi från Sverige.

Svamp istället för kött
Enligt rapporten kommer vi se mer av 
svampen framöver. Svampen är full 
med näring och är utmärkt att ersätta 
köttet med nu när vi går över till ett mer 
vegetariskt ätande. Många asiatiska 
kök använder redan svampen som en  
basingrediens. Förvänta er svamp i alla 
former, till och med i kaffe.

Ät mer nötter och frön
De senaste åren har både nötter och 
frön ökat i försäljning. Enligt trend-
rapporten kommer vi femdubbla vår 
nötkonsumtion fram till år 2050, för 
att det ska bli verklighet kommer vi  
behöva se på nötter och frön som  
någonting annat än bara snacks. I 
framtiden kommer vi till exempel  
använda mer än bara jordnötssmör och 
tahini som smörgåspålägg.

Mer ur det asiatiska köket
Det trendigaste du kan göra i matväg 
2020 är att äta asiatiskt. Frossa i japansk 
curry eller bings som är kinesiska 
pannkakor. Man får heller inte glömma 
Taiwan som har en fantastisk mat- 
kultur, här kan du dricka te med ost i 
och äta den trendiga maträtten steamed 
rice roll som är en roligare variant på 
vårrullar. Källa: mittkok.expressen.se
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Hösten är här
Nu har vi kommit långt fram på  
hösten och det är åter dags att  byta 
till vinterdäck eller kanske vaccinera 
sig mot influensan. Glöm heller inte 
Öppet Hus på Rudbecksgymnasiet!  
Ni hittar som vanligt många  
erbjudanden i tidningen. 
Dessutom serverar vi tema: Mat & 
nöje.  I spåren av corona har många 
evenemang och arrangemang ställts 
in eller förändrats. Vi presenterar 
höstens och vinterns program på vår 
sida anslagstavlan.
I detta temanummer hittar ni många 
restauranger som serverar julbord, 
och även här har en del tänkt lite 
nytt, men gemensamt för alla är att 
det nu är dags att boka årets julbord. 
Vi har även tema: Energi & miljö. 
Visste du att man med enkla medel 
kan sänka sin elförbrukning?

Nästa nummer  
– julnummer!
Årets sista nummer av Tidaholms-
Guiden har utgivning 1-4/12 och 
manusstopp 12/11. Ta chansen att 
annonsera era produkter och tjänster 
inför julhelgerna. Hör av dig redan 
nu så planerar vi er annons!

Mycket nöje!
Fredrik Nossler

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

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

Tema: Mat & nöje
Vet man att maten på tallriken är 
nyttig blir nöjet ännu större. Vi  
tipsar om nyttiga och vanliga råvaror.

Favoritrecept
Vi bjuder på fyra recept – två pajer 
och två curryrätter som värmer i 
höstrusket.

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

Fototävling
Årets tredje tävling är avklarad och  
en vinnare är korad! På sidan  
30 kan du se den samt några andra 
favoriter.

Profilen
Vi har ställt 20 snabba frågor till  
Annika Malmqvist, marknadschef 
på Tidaholms Energi. 

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

Krönikan
Kyrkoherde Agneta Karlsson skriver  
och gör en betraktelse runt en  
klassisk schlagervinnare.

Tema: Energi & miljö
Vad kan vi göra för klimatet?  Det 
blir både enskilt och nationellt  
perspektiv på frågan.
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Hotellets eventkalender
Fre 30/10  Fisk- & skaldjursafton 18.00-23.00

Lör 5/12 Lördagslunch 11.30-14.30

Fre 11/12  Bistrokväll med Quiz 18.00-23.00

Fre 18/12  Bistrokväll 18.00-23.00

För menyer och priser, se vår hemsida. 
Välkomna att boka bord 0502-123 90.

www.stadshotellettidaholm.com

Boka gärna bord 0502-123 90
Hjärtligt välkomna!

Fisk- och skaldjursafton 30/10 
Missa inte denna goda och prisvärda kväll!
Havets läckerheter med massor av tillbehör och  
bra priser på bubbel och vin. 350:-/kuvert.

OBS! Begränsat antal platser, boka bord på 0502-123 90
eller info@stadshotellettidaholm.com

DAGENS LUNCH 
Serveras tisdag-fredag 11.30-14.00
Dagens rätt på tallrik 100:-  Take away 90:-
Gå in på vår hemsida eller Facebook för att se veckans lunchmeny.
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Alla programuppdateringar finns på vår hemsida och Facebooksida (gilla oss!)

Tel. 0502-711 17            fyranhuset.se

JulbordJulbord

Julbord med MeduzafeelingJulbord med Meduzafeeling

Alla vardagar finns möjlighet för julbord/julbuffé.
Vi anpassar gärna jultallrik/julbord efter önskemål och behov.
Endast bordsbokning.

Glögg, traditionellt julbord, dessertbord och underhållning 
i Stora Festvåningen med “Gasen i bottengänget”.  
Endast bordsbokning.

Fullständiga rättigheter finns.

ONSDAGSLUNCHBUFFÉ 100:-
Serveras varje onsdag 11.30-14.00.  
Varmrätt, sallad, dricka, kaffe och kaka.
För att se meny, hemsida, Facebook  
eller telefon.

MACKMYRA WHISKYPROVNING 
550:-/kuvert inkl. provning, mat och öl/vin.
Boka plats redan nu – begränsat antal.

FARSDAGSBUFFÉ 
13.00 smörgåsbord med småvarmt.
Inkl. dricka, kaffe och tårta.
225:-/kuvert. Endast bordsbokning.

PUBKVÄLL MED DJ 
21.30-02.00. Fri entré  
innan 23.00, därefter 100:-.

BOKA VÅRA LOKALER FÖR PRIVAT FEST?
Prisexempel för sällskap på ca 50 pers: buffé, lättdryck, kaffe, kaka och pub-DJ.
250:-/kuvert inkl. dukning, servering, städning. Ett perfekt sätt att fira födelsedag  
– och önska sig att gästerna betalar sitt kuvert istället för att köpa present!

STAND UP MED  
CARL STANLEY 
17.30 resp. 20.00. 495:-. 
Mat, dryck, underhållning.

JULMARKENBUFFÉ  
MED SMÅVARMT 
Liten julbuffé 11.30-15.00.  
Inkl. dricka, kaffe. 
195:-/kuvert.  
Ej bordsbokning. 

JULLUNCHBUFFÉ 
11.30-14.30 (drop in) 120:-.
Liten julbuffé med småvarmt,  
kaffe och pepparkaka.

Carl Stanley

Hjärtligt välkomna 
med frågor och  
bokningar! 
Angela & F redrik

Alla fredagar och lördagar i december 19.00  
Söndag 29/11 och 13/12 13.00  •  395:-

3, 4 & 5 december 18.30  •  495:-              

FRE
6/11

SÖN
8/11

LÖR
14/11

FRE
20/11

LÖR
5/12

ONS
16/12

Mat som ger näring för pengarna
Det är en myt att hälsosam mat är dyrare än skräpmat. Många närings rika 
livs medel är skon samma för plån boken – och ger ett lågt klimat avtryck.  
Här är maten som ger mest näring för pengarna.

Vill du äta plånbokssmart? Närings- 
fysiologen Kristina Andersson, som 
skrivit flera böcker om kostens betydelse  
(även med i TV-programmet Biggest 
Loser där hon utbildar deltagarna om 
kost), tipsar om sju smarta livsmedel för 
hälsan, planeten och plånboken:

1. Lök
Löken glöms ofta bort när vi pratar 
om hälsosam mat, menar Kristina  
Andersson.
– Kanske för att man inte äter så mycket  
av den. Men löken innehåller faktiskt  
många viktiga och hälsobringande  
näringsämnen och är dessutom billig, 
fastslår hon.
Rödlöken är extra näringsrik, eftersom 
den innehåller mycket antioxidanter. 
Även vitlöken har en stor mängd anti-

oxidanter, trots att den inte har någon  
starkare färg, enligt Kristina Andersson. 
Vitlök har en virusdödande effekt 
och den innehåller många intressanta 
vitaminer och ämnen som kalcium, 
järn och selen. Lök har en relativt lång  

säsong, då purjolök och andra mer 
skira sorter kommer under sommaren 
och de mer robusta under höst och  
vinter. Tillagning gör löken mer skon-
sam för för de med känsliga magar.
– Lök i matlagningen är ett enkelt 
och billigt sätt att förhöja smaken på 
en måltid. Vad skulle till exempel en  
omelett vara utan lök? säger Kristina 
Andersson.

2. Kål 
– Kålgrönsaker som vitkål, grönkål, 
rödkål, broccoli och brysselkål har 
alla gemensamt att de är billigare, mer 
klimatsmarta och mer näringsrika än  
de vanliga ”salladsgrönsakerna”. Dess- 
utom innehåller de svavelhaltiga ämnen  
som har skyddande effekt på cancer, 
säger Kristina Andersson.
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Fortsättning på sidan 8

Kristina Andersson

Västra Drottningvägen 15, Tidaholm

073-053 62 14

UTKÖRNING &  
TAKEAWAY 80:-

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

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

DAGENS  
LUNCH 90:-
Mån-fre 11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé, hembakat  
bröd, kaffe och kaka.

Vi har
CATERING

till skolavslutningen, studenten 
eller födelsedagen! 

Kontakta oss!



6

30/10  Fisk- och skaldjursafton på Stadshotellet

2/11  Julutställningen på Tida Reklam startar

3/11  Trygghetsvandring i Ekedalen

4/11  Torgdag, onsdagar

6/11  Familjecentralens dag

6/11  Mackmyra whiskyprovning på Fyranhuset

6/11   Quiz och buffé på Turbinen Tidaholm

7/11  Musikteater för barn, Bibliotekshuset

7/11  Whisky- och romprovarkväll, VinContoret

10-13/11  Vaccination, Närhälsan

14-15/11  Julmarknad på Sägnernas Hus

20/11  Stand-up på Fyranhuset

21/11  Gourmetkväll, VinContoret

27/11  Jul-after work på Jives Kök & Café

28/11  Julmusiklek på Tidaholms Stadsbibliotek

28/11  Julbord på Uppmans

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

Julens bästa på VinContoret!
Femrätters julgourmetmiddag med
provning till maten. Vår tolkning av de,
enligt oss, bästa delarna av ett klassiskt
julbord. Alla rätter serveras på tallrik vid
bordet. Datum: 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.

Julbordets utvalda!
För gruppbokningar (privata och företag).
Trerätters julmiddag, där vi har valt ut de
bästa bitarna från ett klassiskt julbord! All
mat serveras på tallrik. Självklart med ett
välkomponerat dryckespaket om du vill!
Kombinera gärna med VinQuiz!

Vill du veta mer? Besök vår hemsida:
www.vincontoret.se/tidaholm
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JULMARKNAD

Linda
G Lewis 

JULSHOW
11/12

Fyra år i rad

Museum, hantverk, julklappstips  
och aktiviteter för barnen.  

Mat och julfika framför brasan.
Guidade turer i museet. 

Datum: 14-15 nov samt 20-21-22 nov
Tomtefar bjuder på glögg alla dagar.

Öppet 10.00-16.00 samt kvällsöppet till 19.00 
fredag den 20:e – Kristin Fornfela Svensson  

underhåller framför brasan.

Entre 80 kr för vuxna,  
barn under 15 år gratis.

2020
v 45

Söndag

8
November

Vendela

BRUNCH
lör 09.30-13.30

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

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

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

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

FRI UTKÖRNING!

FARS DAG 8/11
Buffé 12.00-15.00
Endast bordsbokning

JUL-AFTER WORK – med julmat
27/11, 4/12, 11/12 och 18/12 – boka redan nu!

SKYLTSÖNDAG 29/11
– lussekattspremiär

Jul på Jives

JULMARKNADSBUFFÉ 5/12
OCH JULLUNCH 18/12
– plocka din jultallrik

BESTÄLL DIN JUL- OCH  
NYÅRSMAT HOS OSS!
– julbord, jullandgång, nyårssupé

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

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

FRUKOST
fre 08.00-10.00



Välkomna till vårt Stenugnsbageri och
Kafé Turbinen på Turbinhusön i Tidaholm!

TURBINEN TIDAHOLM
Museigatan 3
Tel. 0502-130 80

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

Onsdag 11.00-19.00
Torsdag  11.00-19.00
Fredag  11.00-22.00
Lördag  09.00-17.00
Söndag  11.00-17.00

After 
work 

fredagar

Frukost- 
buffé  

lördagar

Lunch- 
buffé  

ons-fre

6 nov Quiz & buffé med Peter Mattsson6 nov Quiz & buffé med Peter Mattsson

8 nov Fars Dag Brunch8 nov Fars Dag Brunch

14 nov Afternoon Tea14 nov Afternoon Tea

27 nov Julbuffé & Quiz med Peter Mattsson27 nov Julbuffé & Quiz med Peter Mattsson

29 nov Skyltsöndag – Julfikabuffé29 nov Skyltsöndag – Julfikabuffé

4 dec After Work – Julbuffé4 dec After Work – Julbuffé

5 dec Julstämning på Turbinhusön5 dec Julstämning på Turbinhusön

12 dec Afternoon Tea Jul12 dec Afternoon Tea Jul

Tidaholm
Öppet alla dagar 8-22

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

att handla
Så här enkelt är det:

Självscanning – ett smartare sätt att handla.
För dig med ICA-kort. Anmäl dig i förbutiken.
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Börja självscanna så har du alltid koll på kostnaden. Se totalbeloppet 
på scannern genom hela handlingen. Vi hjälper dig att komma igång.

att handla
Ett smartare sätt

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

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

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

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

Så här enkelt är det:
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Så funkar det
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Självscanning – ett smartare sätt att handla.
För dig med ICA-kort. Anmäl dig i förbutiken.
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Så funkar det
Håll varans streckkod cirka en decimeter från scannern 
och tryck på den stora, gula knappen. Ett blipp hörs och 
varans namn och pris syns på skärmen. Nu kan du lägga 
varan i kassen. Scanna alltid varje vara för sig.

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.

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 fi nns på kassarna eller 
på skylten bredvid dem.

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.

Tidaholm, öppet alla dagar 8-22

Nu är självscanningen 
ännu enklare!

Tidigare var du tvungen att registrera dig i förbutiken, men nu räcker det att dra ditt ICA-kort så kan du  

godkänna avtalet första gången du handlar, direkt i scannern! Kom i gång med självscanningen och  

upptäck hur smidigt, enkelt och tidsbesparande det är. Lycka till önskar Kristin Teljer, kassaansvarig.

1

2 4

3
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. 

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.  

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

Varor utan streckkod
Varor som saknar streckkod, till exempel 
bröd, frukt och grönt, har en streckkod för  
självscanning på hyllkanten eller på en skylt vid 
sidan om.  

Så här enkelt är det:
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Det är också orsaken till att det luktar 
lite extra om man släpper sig efter att 
ha ätit kål. Den som får problem med 
magen av kål bör tillaga den istället för 
att äta den rå, råder Kristina Andersson.
Att kål odlas i Sverige gör den klimat-
vänlig och precis som med rotfrukter 
lämpar den sig bättre för förvaring än 
många andra grönsaker.
Frysta kålgrönsaker är också väldigt 
klimatsmarta, då de håller längre än 
färska och enligt Kristina Andersson 
behålls näringsämnena väldigt väl när 
de är frysta.

3. Potatis
Många är rädda för att äta potatis, 
men det är dags att ge potatisen en 
upprättelse efter att så många år ha  
blivit bespottad av ”diet-världen”. Potatis 
toppar faktiskt listan över de livsmedel 
som mättar mest per kalori. En an- 
ledning är just att det inte är så kalori-
rikt. Och att potatis är prisvärt är det 
nog ingen som ifrågasätter.
– Du får väldigt mycket näring för 
pengarna, säger Kristina Andersson.
Att potatis odlas i Sverige gör den även 

klimatsmart. I jämförelse med andra 
råvaror hamnar potatis väldigt lågt när 
det gäller klimatavtryck. Ett tips är att 
äta kokt potatis kall.
– Då får du en jämnare blodsocker-
kurva, blodsockret stiger långsammare 
och du håller dig mätt och pigg under 
längre tid, säger Kristina Andersson.

4. Rotfrukter 
Rotfrukter innehåller mycket mineraler 
och är bra kolhydratkällor med mycket 
fibrer. Dessutom är de billiga och kan 
odlas i Sverige. Kristina Andersson ger 
exempel som morötter, palsternacka, 
rödbetor och andra typer av betor som 
polka- och gulbetor. Men det finns även 
många fler.

– Färgen signalerar att ju starkare färg 
desto mer antioxidanter. Och dessutom 
blir det vackert på tallriken. Det är bra 
att variera för att få så många olika  
vitaminer och andra näringsämnen 
som möjligt, råder hon.
För att vara en kolhydratkälla så inne-
håller rotfrukter ganska lite kolhydrater.
– Man får mer näringsrik mat för peng-
arna och per kalori om man jämför 
med till exempel pasta, säger Kristina 
Andersson.
En annan fördel med rotfrukter är att 
de har lång säsong.
– Vi kan äta många rotfrukter långt in 
på hösten och vintern. De kan också 
lagerhållas bättre än till exempel blad-
grönsaker, vilket ger mindre svinn – 
något som är bra för både klimatet och 
plånboken.

5. Havre 
Kristina Andersson vill slå ett slag för 
fullkornsspannmål. De är näringsrika  
och prisvärda livsmedel – och då  
framför allt havre.
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Tacopaj med sötpotatis och grönsaker
6 port

Pajdeg
75 g smör
3 dl vetemjöl
½ dl kvarg
½ tsk salt
3 msk vatten

Fyllning
1 rödlök
1 zucchini, ca 300 g
1 sötpotatis, ca 300 g
2 paprikor i olika färg
2 msk smör- och rapsolja
1 tsk salt
1 tsk torkad oregano
½ tsk svartpeppar

Topping
2 dl crème fraiche
4 msk kvarg
½ påse taco kryddmix
2 msk chilisås
1½ dl riven mozzarellaost
1 kvist körsbärstomat

ca 10 min. Häll av eventuell vätska från 
grönsakerna och lägg dem i pajskalet. 
Blanda samman crème fraiche, kvarg, 
tacokrydda och chilisås. Bred ut 
blandningen över grönsakerna. Lägg 
på ost och tomater. Grädda i mitten av 
ugnen ca 25 min tills pajen har fått fin 
färg. Servera med en sallad.

Källa: arla.se

Sätt ugnen på grill 225° och gör 
pajdegen. Skala och skär lök och 
grönsaker i mindre bitar. Lägg dem på 
en plåt, ringla över smör- och rapsolja 
och strö över salt och kryddor. Grilla 
ca 15 min tills grönsakerna har fin 
färg, rör om då och då. Ändra till 
över- och undervärme i ugnen och 
förgrädda pajskalet i mitten av ugnen 

Het curry med chili och kokosmjölk
4 port

400 g Quornbitar (350 g), 
t.ex. chicken style
400 g kokosmjölk
2-3 tsk röd currypasta
2 msk tomatpuré
1 röd chili
1 msk spiskummin
Salt
Olja att steka i

Stek Quorn-bitarna ett par minuter 
i olja. Tillsätt currypasta, tomatpuré 
och spiskummin och stek lite till. 
Häll på kokosmjölken och koka upp. 
Smaka av med salt och låt sedan sjuda 
ett par minuter. Skär chilin och toppa 
currygrytan med den, servera med 
ris, ett gott libabröd eller varför inte 
bulgur.                          Källa: mittkok.se

Räkgryta med  
saffran och zucchini
4 port

1 kg räkor med skal
1 purjolök
1/2 spansk peppar
2 zucchini
2 msk rapsolja
1/2 g saffran
1 dl torrt vitt vin
2 dl crème fraiche
2 msk kycklingfond
Salt och peppar

Skala räkorna. Snitta, skölj och 
skiva purjolöken. Kärna ur chilin 
och finhacka den. Dela zucchinin 
på längden och skär i skivor. Fräs 
grönsakerna i olja några minuter. 
Tillsätt saffran och låt den fräsa 
med. Späd med vitt vin, crème 
fraiche och kycklingfond. Låt 
grytan koka ihop något under 
omrörning. Tillsätt räkorna och låt 
grytan bli het. Smaka av med salt 
och peppar. Servera med kokt ris 
och sallad.               Källa: mittkok.se

Skär morötter och potatis i skivor.
Blanda alla ingredienser till fyllningen 
men spara 1/3 av osten. Vispa ihop 
ingredienserna till äggstanningen.
Fördela fyllningen i pajskalet och häll 
äggstanningen över. Strö över resten av 
osten. Grädda i nedre delen av ugnen 
ca 30 min.

Källa: arla.se

Paj med primörer och 
rostade pinjenötter
4 port

Pajdeg
3 dl vetemjöl
75 g smör
50 g kvarg lätt

Fyllning
½ purjolök
2 finhackade vitlöksklyftor
4 kokta morötter
6 kokta potatisar
Smör
1 dl rostade pinjenötter
1 dl hackade färska blandade örter
2 dl riven gratängost

Äggstanning
3 ägg
3 dl mellangrädde
1 tsk salt
1 krm svartpeppar

Hacka ihop mjöl och smör till en 
grynig massa. Tillsätt kvarg och arbeta 
ihop till en deg. Tryck ut degen i en 
form med löstagbar kant, ca 24 cm 
i diameter. Låt vila i kyl ca 30 min. 
Sätt ugnen på 225°. Nagga pajskalet 
med en gaffel och förgrädda det ca 
10 min. Strimla purjolöken och fräs 
den och vitlök i smör i en stekpanna. 
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Alla har något recept på en maträtt, 
dessert eller kaka som är en absolut 
favorit. Det kan vara ett recept som 
blir otroligt gott, eller är väldigt  
enkelt och som folk alltid frågar om 
receptet till. Tida Reklam har bett 
sina kunder och läsare att dela med 
sig av sina absoluta favoritrecept  
och kommer sedan sammanställa 
en kokbok med allas godbitar.
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[MAT LAGAD MED KÄRLEK]
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Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
www.helliden.se

Välkommen till vår 
VÄLLAGADE 
JULLUNCH

Torsdag 17 december
Fredag 18 december 

Kl. 12.30 och 13.00.
Pris 250 kr.

Endast förbokade platser.
Ring och boka 0502-178 06.

– Väljer vi spannmålsprodukter som 
inte är så processade och finmalda så 
är de toppen för vår hälsa. Just havre 
innehåller en fibertyp som heter beta- 
glukaner, som har positiv effekt på 
både blodsocker och blodfetter, säger 
hon.
Att vi kan odla havre i Sverige är ett 
extra plus och att spannmål är torr-
produkter gör dem billiga och enkla 
att lagra.
Helt matvete, havreris och havregryn 
är exempel på bra och prisvärda havre-
produkter.
– Det är det hela kornet man vill åt ur 
ett näringsperspektiv. Ju närmre den 
rena råvaran vi är desto mer näring får 
vi, säger Kristina Andersson.

6. Torkade bönor 
Baljväxter, som bönor, kikärtor och 
linser är extremt rika på näring, protein 
och mineraler. Samtidigt innehåller de 
långsamma kolhydrater och är rika på 
fibrer och dessutom till en billig pen-
ning. Allra mest prisvärda är de torkade  
bönorna som också går att lagra länge.
– Ur ett näringsperspektiv går tetra  

eller konserverade lika bra men kostar 
lite mer, menar Kristina Andersson.
Baljväxter är viktiga proteinkällor 
om man väljer bort animalier och för  
klimatets skull behöver vi äta mer.
– Enligt EAT-Lancet-rapporten bör vi 
äta nio gånger mer baljväxter än vi äter 
i dag, säger Kristina Andersson, vars 
rekommendation är att välja olika typer 
av bönor och andra baljväxter för att få 
ett så stort spektrum av näringsämnen 
som möjligt.
Det pågår flera försök med att odla mer 
bönor i Sverige. Slår det väl ut så kom-
mer det bli ännu bättre klimatmässigt 
om vi kan få dem närodlade.

7. Ägg
Ägg är supernäringsrika och ger full-
värdigt protein – vilket betyder att de 
innehåller alla aminosyror vi behöver.
Enligt Kristina Andersson är ägg lite 
av naturens egen multivitamin, då de 
innehåller lite av nästan alla vitaminer 
och mineraler plus en massa nyttiga 
fetter och antioxidanter. Ägg ger dess-
utom mycket mättnad och massor av 
näring för pengarna.

– Var kan man annars hitta ett mellan-
mål för 2–3 kronor? säger hon.
Ägg är dessutom en av de animaliska 
proteinkällorna som påverkar klimatet 
minst. Att ha några kokta ägg i kylskå-
pet är den perfekta räddningen från att 
gå i skåpen och småäta.
– De har dessutom lång hållbarhet 
även när de är tillagade, vilket gör dem 
ännu mer smarta för plånboken och 
klimatet, avslutar Kristina Andersson.

Källa: svd.se
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Dags att ta körkort?

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

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

Medlem i:

Teori: 2/11, 16/11, 30/11 kl. 16.30-18.30.

Riskutbildning 1: 4/11, 3/12 kl. 09.00-12.30.

Introduktionsutbildning: 7/11 kl. 9.00-12.30, 
12/11 kl. 16.30-20.00. Anmälan på sms. 

Kontoret öppet  

tisdagar kl. 14.00-18.00

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

Se mer på  www.dackhotell1.se

VINTERDÄCK TILL RÄTT PRIS!

Ring för pris på övriga dimensioner och märken

Priserna gäller monterat och balanserat med ny ventil på kundens egen fälg. Det tillkommer 240:- vid hjulskiftning på bil (60:- per hjul)  

ALUMINIUMFÄLGAR
15 TUM  Fr. 780:-

16 TUM  Fr. 840:-

17 TUM  Fr. 995:-

18 TUM  Fr. 1425:-

Winter W429 dubbdäck
195*65*15 95T XL  890:-

205*55*16 94T XL  1090:-

205*60*16 96T XL  1150:-

215*55*16 97T XL  1290:-

225*50*17 98T XL  1540:-

Låt oss ta hand om dina däckbyten!
Vi förvarar dina sommarhjul och kan utföraVi förvarar dina sommarhjul och kan utföra

hjulinställning/fyrhjulsinställninghjulinställning/fyrhjulsinställning
Nu även försäljning och programmering av TPMS-ventiler!

Dubbdäck
LAUFENN WL71 185*65*15 92T 695:-

GOODYEAR UG ICE ARCTIC 185*65*15 88T 995:-

LAUFENN WL71 195*65*15 95T XL 720:-

GREENMAX WINTERGRIP 205*55*16 94T 795:-

LAUFENN WL71 205*55*16 94T 830:-

GOODYEAR UG ICE ARCTIC 205*55*16 94T 1350:-

CONTINENTAL ICE CONTACT 3 205*55*16 94T XL 1495:-

NOKIAN HAKKAPELIITA 9 205*55*16 94T XL 1560:-

LAUFENN WL71 205*60*16 96T XL 890:-

MICHELIN X-ICE NORTH 4 205*60*16 96T 1590:-

NOKIAN HAKKAPELIITA 9 205*60*16 96T XL 1500:-

Friktionsdäck
LAUFENN LW51 185*65*15 88 T 675:-

NOKIAN HAKKAPELIITTA R3 185*65*15 92T XL 1065:-

LAUFENN LW51 195*65*15 95T XL 685:-

HANKOOKWINTER W616 195*65*15 95T XL 815:-

LAUFENN LW51 205*55*16 91T 795:-

MICHELIN X-ICE XI3 205*55*16 94H XL 1490:-

HANKOOK WINTER W616 205*55*16 94T XL 1050:-

CONTINENTAL VIKING CONTAKT 7 205*55*16 94T XL 1455:-

GREENMAX WINTER ICE 1-15 205*60*16 96T 775:-

HANKOOK WINTER W616 205*60*16 96T XL 1070:-

LAUFENN LW31 205*50*17 XL 93 V 985:-

Hösten  
är 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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Fira en jubilar  
eller nyfödd?

Medverkan är gratis. Nästa nummer kommer ut 
1-4/12, skicka bild och text senast 12/11 till: 

familjesidan@tidareklam.com

Eller skanna QR-koden:
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Medverkan är gratis!      Mejla en bild och  
bildtext till oss senast 12/11 för att komma med i nästa nummer  
familjesidan@tidareklam.com

FFB Holding AB 1/7
F. Jansson's Konsult AB 14/7
Wiklunds Hyr & Köp Begagnat 31/8
TiWa Bygg 3/9
Vitbeigadrommar 5/9
Antonio Jino Handelsbolag 7/9
General Industry Automation Sweden AB 14/9
Fitnessmixxen 18/9
Erbings Lantbruk AB 30/9
Handelsservice Tidaholm Handelsbolag 2/10

Billy 
Carolina Wäring och Stefan Lundgren,
Daretorp, fick den 25 augusti en pojke, 
Billy. Vikt 4100 g, längd 50 cm.

Märta
Maria och Per Boger, Ekedalen, fick den 8 maj en 
flicka, Märta. Hemma väntade syskonen Arvid, 
Samuel och Hedvig.

Adina
Ida och Johan Åström, Havsjöberg, fick 
den 13 augusti en flicka, Adina.
Vikt 3835 gram, längd 50 cm. 

Felicia
Jennie Gustafsson och Michael  
Thunberg, Tidaholm, fick den  
4 september en flicka, Felicia.  
Vikt 3790 g, längd 48 cm.

Kasper
Lizette Claesson och Joakim Johansson, 
Tidaholm, fick den 29 april en pojke, 
Kasper. Vikt 4260 g, längd 51 cm. 

Leah
Stephanie och Mikael Winkler fick den  
6 september en flicka, Leah. Vikt 3325 g, 
längd 50 cm. Med på bild är storasyster 
Lo och i himlen finns storasyster Mila-Li.

Maj-Lis
Amanda Kjell och Mikael Ehn,  
Varpaliden Tidaholm, fick den 2 juli  
en flicka, Maj-Lis. Vikt 4000 g,  
längd 52 cm.

Sigge
Evelina Andersson och Martin Rehn, 
Tidaholm, fick den 23 juli en pojke, Sigge.
Vikt 4205 g, längd 53 cm.

Laya
Badriah al Medani och Wail Alhamwi, 
Tidaholm, fick den 31 juli en flicka, Laya.
Vikt 3330 g, längd 53 cm.

Clara
Leona Fagerberg och Emil Lundgren, 
Tidaholm, fick den 17 juli en flicka, Clara.
Vikt 3010 g, längd 49 cm.

Liv
Johanna Klahr och Anders Jakobsson,  
Tidaholm, fick den 15 juli en flicka, Liv. 
Vikt 3020 g, längd 49 cm. Ivar är stolt 
storebror. 

Louie 
Lina Nordström och Adam Trygg, 
Tidaholm, fick 5 september en pojke, 
Louie. Vikt 4430 g, längd 55 cm.
Lennox är stolt storebror. 

Gabriel 
Catrin och Johannes Fagerberg,  
Tidaholm, fick den 2 maj en pojke, 
Gabriel. Vikt 4625 g, längd 56 cm. 
Ivan, Ellen och Elisia är stolta syskon.
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• Målning inomhus och utomhus  
• Tvättning av plattor, trall, tak och väggar 
• Skrapning och fönsterrenovering 
• Tapetsering

INOMHUSMÅLNING
OCH TAPETSERING!

Gratis offert 
– välkommen at t höra av er!

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

Vi välkomnar Mustafa till företaget!
Tillsammans har vi 15 års erfarenhet.

Från sommar till vinter
Dygnet runt
Året om

0515-122 00

assistancekaren.se      020-912 912

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



Närhälsan Tidaholm vårdcentral

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret  
hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset. 

Riskerar du att bli allvarligt
SJUK AV INFLUENSA? 

Du har större risk att bli allvarligt  
sjuk och bör vaccinera dig om du:
• Har fyllt 65 år

• Har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder: 

 – kronisk hjärt- eller lungsjukdom 

 – svårbehandlad diabetes 

 – kraftigt nedsatt immunförsvar på 
    grund av sjukdom eller medicinering 

 – kronisk lever- eller njursvikt 

 – extrem fetma 

 – neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• Är barn med flerfunktionshinder eller svår astma

• Är gravid

2020

Vårdcentralen är  
färdigrenoverad!
I januari 2019 påbörjades den stora ombyggnationen och renoveringen  
av Vårdcentralens lokaler i Tidaholm. De befintliga lokalerna byggdes i 
början utav 1980-talet och endast småjusteringar hade gjorts sedan dess.

Det fanns ett stort behov av  
renovering och anpassning till mer 
ändamålsenliga lokaler. Byggnationen  
har skett i fyra etapper och den slut-
fördes i början utav april 2020. 
Ytorna har komprimerats och  
Vårdcentralen har idag något färre  
kvadratmeter men lokalerna är mer 
anpassade efter verksamheten.
Väggar har flyttats och rum har 
gjorts om vilket innebär en bättre  
logistik. Vårdcentralen är nu upp-
byggd i tre olika zoner: publik zon, 
vårdzon och personalzon. Mellan 
varje zon är det kortlås för ökad  
säkerhet för både patienter och  
personal. 
– Nu har vi en verksamhet som är 
anpassad för dagens och framtidens 
behov. Att allt dessutom är nytt och 
fräscht är en bonus som vi vet att 
personalen och förhoppningsvis 
även våra patienter uppskattar. Vi är 

väldigt nöjda med resultatet, säger 
Vårdcentralens chef Åsa Zöögling 
Ålebring.

Övriga nyheter:
• Numera har vårdcentralen en 

enda entré. Tidigare kunde man 
komma in på vårdcentralen via 
tre olika entréer. 

• Nu kommer patienterna in till 
receptionen och väntrummet 
direkt utan att behöva passera 
andra verksamheter. 

• Nytt akutintag.

• Startat äldremottagning, för 
patienter med mer komplexa 
sjukdomar och vårdbehov.

Närhälsan online
Visste du att du även kan få hjälp 
utan att komma till vårdcentralen? 
Du går in på narhalsanonline.se via din 

dator eller mobil och laddar där ner 
en app. När du sedan loggar in kan 
du skapa ett digitalt vårdmöte där du 
kan träffa läkare, psykolog eller sjuk-
sköterska direkt i din mobil eller  
dator. Frikort gäller och det går att 
få hjälp vid lindriga problem för dig 
eller dina barn samt sjukintyg eller 
vård av barn.
Idag är denna app kopplat till den 
egna vårdcentralen, till exempel  
Tidaholm, och då finns även tillgång 
till tidigare sjukdomshistorik vilket 
gör att det blir enklare vid till  
exempel uppföljning.
Om du går in via närhälsan online 
kan du även logga in på 1177 som är 
en central tjänst för hela Sverige och 
även där kan man ställa frågor,  
förnya recept eller boka tid för  
vaccinationer med mera.
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Vårdcentralens chef  
Åsa Zöögling Ålebring 
tillsammans med
Kerstin Bender och 
Susanne Olsson.

Smittskydd Västra Götaland
I år har vi en öppen mottagning för vaccinering.
Du behöver ej ringa före. Ingen kostnad för riskpatienter.

Vi erbjuder även vaccination mot lunginflammation. 
Kostnad:  Pneumovax 380 kronor.
                 Prevenar 680 kronor.

Icke riskpatienter är välkomna för vaccinering efter 1/12.

DROP IN 

10-13 november 09.00-16.00
Gäller endast riskpatienter

Ha gärna kortärmad blus/skjorta. Faktura kommer 
att skickas vid vaccination mot lunginflammation. 
Välkomna! Följ skyltningen!

Ladda gärna ner vår app Närhälsan Online
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Teckningens färger har försvunnit! Ta hjälp av siffrorna för att måla med rätt färg.
Vi drar en vinnare som får en julburk fylld med godis.

Namn: _________________________________________

Adress: _______________________________________

Postnr, ort: ____________________________________

E-post: _________________________________________

Ålder:_________
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rudbecksgymnasiet.se

Skola�sch_2015.indd   1 2015-10-01   11:05:59

RUDBECKSGYMNASIET

Följ oss på Facebook och Instagram
@Rudbecksgymnasiettidaholm

För datum och information se rudbecksgymnasiet.se

Missa inte Rudbecksgymnasiets

Klipp ur sidan och skicka till:  
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm senast 12/11.
Märk kuvertet ”Barnsidan”.  
Vinst hämtas av vinnaren.

Vinnare i förra numret blev Vilgot Håkansson,  
Arvid Gustafsson och Embla Rask.
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Anna-Lena

och Nina driver 
Tidaholms personliga

WEBBYRÅ
Vi  ser till att du syns 

där dina kunder 
söker!

Togetheronline.se
073-976 78 88

DELA UPP BETALNINGEN PÅ 4 MÅNADER. INGEN RÄNTA, INGA AVGIFTER.
Även längre kredit till förmånlig kostnad. Ansök i lugn och ro på vår hemsida www.sds.nu

Kjell Andersson - Preem verkstaden
Öppet: 08.00 - 17.00. Tel. 0502-120 86, 070-628 67 68.

Vinterdäck!
• Michelin
• Toyo
• Hankook
• Nokian
• Fälgar
• MC - Scooter däck

Recond
• Tvätt & Städ
• Maskinpolering
• Lackskydd
• 4-hjulsmätning

Bilreparationer & Service
Hjulinställningsmaskin

V. Ringvägen 8       0502-107 68       Kl. 08.00-17.00
tidabilrecond@gmail.com

Lokalt och digitalt
För oss handlar digitalisering inte bara om utveckling av digitala 

verktyg och funktioner utan om hur vi skapar värde genom att 

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

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

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

Gamla torget 6, Tidaholm
0502-235 90
handelsbanken.se/tidaholm
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Nyrenoverade och ljusa  
lägenheter med hög standard! 

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

Vi finns även på Instagram: sbb_skaraborg

Hyr din nästa bostad på sbbnorden.se

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

Mån-fre  09.30-18.00   
Lunch  13.00-14.00

Delbetala räntefritt
Tel: 0502-102 36
www.fransensoptik.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Dagens livsstil kräver nya lösningar

Dagens uppkopplade värld ställer 
högre krav än någonsin på våra ögon. 
Med ZEISS SmartLife-glasögonglas får 
dina ögon det stöd de behöver. 

ZEISS SmartLife glas

Place 
for logo

Street 1, 000 00 Town
Ph: 000 00 00 00
www.optician.com

Nya märken i vår butik!

1500:- rabatt vid köp av Zeiss nya progressiva glas



28Ulvestorpsgatan 1     ❘❘     0502-106 00     ❘❘     www.tidareklam.com

Köp dina 
julklappar

på Tida Reklam!
Vår julutställning startar måndag 2/11 
kl. 10.00 med massor av julklappstips i

 olika prisklasser! Välkommen in och titta 
samt hämta vår stora julkatalog. Öppet för 

både privatpersoner och företag 
vardagar 07.30-16.00.

Välkommen!

29Ulvestorpsgatan 1     ❘❘     0502-106 00     ❘❘     www.tidareklam.com

Köp julklappar  
från kända märken:

Populära gåvokort  
360:- (+ moms) 

Leif Mannerström, Sagaform, Orrefors,  
Kosta Boda m. fl.

450:- inkl. moms  
Du väljer själv din bonusgåva och 
sedan valfri produkt ur katalogen, 

värde ca 800-1000:- (inkl. moms)
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En suv utöver det vanliga. Snart laddbar.
Äntligen lanseras helt nya Kia Sorento – en sjusitsig familjefavorit med riktig fyrhjulsdrift.  
Vi höjer standarden när det gäller utrymme, funktionalitet och effektivitet – allt för att du  
ska trivas så bra som möjligt i en SUV utöver det vanliga. Kia Sorento finns nu hos din närmaste 
Kia-återförsäljare. Laddhybriden går att förboka redan idag med leverans i början av nästa år. 
Välkommen in och provkör.

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning Kia Sorento Diesel blandad körning 6,9 l/100 km, CO2-utsläpp 179 g/km enligt körcykeln WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

2.2 CRDi 202 HK DCT AWD ACTION 7-SITS

INTRODUKTIONSPRIS REK. FRÅN 469 900 KR 
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 3 374 KR/MÅN*

Bilgatan 12, Stockholm

Öppettider: Mån - Fre, 8 – 17.

Lör – Sön, 11 – 15. Tel: 08 – 123 45 67. 

www.aterforaljarebil.se

Helt nya Kia Sorento 
– äntligen här
 

En suv utöver det vanliga. Snart laddbar.
Äntligen lanseras helt nya Kia Sorento – en sjusitsig familjefavorit med riktig fyrhjulsdrift.  
Vi höjer standarden när det gäller utrymme, funktionalitet och effektivitet – allt för att du  
ska trivas så bra som möjligt i en SUV utöver det vanliga. Kia Sorento finns nu hos din närmaste 
Kia-återförsäljare. Laddhybriden går att förboka redan idag med leverans i början av nästa år. 
Välkommen in och provkör.

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning Kia Sorento Diesel blandad körning 6,9 l/100 km, CO2-utsläpp 179 g/km enligt körcykeln WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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www.aterforaljarebil.se
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Äntligen lanseras helt nya Kia Sorento – en sjusitsig familjefavorit med riktig fyrhjulsdrift.  
Vi höjer standarden när det gäller utrymme, funktionalitet och effektivitet – allt för att du  
ska trivas så bra som möjligt i en SUV utöver det vanliga. Kia Sorento finns nu hos din närmaste 
Kia-återförsäljare. Laddhybriden går att förboka redan idag med leverans i början av nästa år. 
Välkommen in och provkör.

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning Kia Sorento Diesel blandad körning 6,9 l/100 km, CO2-utsläpp 179 g/km enligt körcykeln WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

2.2 CRDi 202 HK DCT AWD ACTION 7-SITS

INTRODUKTIONSPRIS REK. FRÅN 469 900 KR 
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 3 374 KR/MÅN*
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Helt nya Kia Sorento 
– äntligen här
 

*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.  
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får skrivaEn tExt På sin bil kostnadsfritt (värdE ca 1.500 kr). 
Prova att skaPa din PErsonligt dEsignadE bil På kia.sE

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

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

Pris från
MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR**

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN
009.461  RONORK 

 GNIPÖKLAF 14 125 ,84 natagrotS
  :reditteppÖ

 04 551-5150 :remmunnofeleT
 

Storgatan 48, Falköping

Tel. 0515-155 40

Kia Cee'd Kombimodell  
kommer i okTober!

Mossvägen 18, Falköping      

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

Tel. 0515-155 40

En suv utöver det vanliga. Snart laddbar.
Äntligen lanseras helt nya Kia Sorento – en sjusitsig familjefavorit med riktig fyrhjulsdrift.  
Vi höjer standarden när det gäller utrymme, funktionalitet och effektivitet – allt för att du  
ska trivas så bra som möjligt i en SUV utöver det vanliga. Kia Sorento finns nu hos din närmaste 
Kia-återförsäljare. Laddhybriden går att förboka redan idag med leverans i början av nästa år. 
Välkommen in och provkör.

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning Kia Sorento Diesel blandad körning 6,9 l/100 km, CO2-utsläpp 179 g/km enligt körcykeln WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

2.2 CRDi 202 HK DCT AWD ACTION 7-SITS

INTRODUKTIONSPRIS REK. FRÅN 469 900 KR 
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 3 374 KR/MÅN*

Bilgatan 12, Stockholm

Öppettider: Mån - Fre, 8 – 17.

Lör – Sön, 11 – 15. Tel: 08 – 123 45 67. 

www.aterforaljarebil.se

Helt nya Kia Sorento 
– äntligen här
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Tävlingsvinnare: Sören Lejhage
Ett klassiskt smultronställe men ur ett nytt perspektiv, vilken 
kreativitet! Sören vinner en take away-mugg från Sagaform.

Foto: Belkisa Merdan
Grönskan dominerar fortfarande men hösten har börjat 
smyga sig på.

Foto: Helena Nilsson
Vattendroppar kan verkligen lyfta  
ett naturmotiv.

Foto: Annika Carlquist 
Dimma, ett vackert hösttecken.

Foto: Anna Ståhl
I höstrusket undrar man om det finns en  
värmande öppen spis inne på slottet.

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 höst i Tidaholms kommun

INFORMATION: Vinnaren koras bland bilder publicerade t.o.m. 8/11 2020. Saknar du  
Instagram går det också att mejla till  fototavling@tidareklam.com eller skicka pappersfoton. 
Genom att delta i fototävlingen ger du Tida Reklam rättighet att använda bilderna.

F T TÄVLING
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Ha råd när
du har tid. 

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

Läs mer på tidaholms-sparbank.se/pensionssparande

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

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

Sparbankerna har nöjdastSparbankerna har nöjdast
kunder i Banksverige 2020kunder i Banksverige 2020 2020

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA

2020

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

BANK

SPA
RBANKERNA

32 33



34

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

Privatstäd • Företagsstäd • Fönsterputs • Flyttstäd
Välkommen att höra av er!

Vi på Tidastäd firade ett år i september. Tack vare våra kunder har vi 
vuxit så det knakar. Nyss har vi anställt Christian och tidigare i år  

även Ewa. Vi är glada att fler och fler upptäcker oss!

Bartek

EwaChristian

Tack alla kunder!

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

Tjänsterna levereras i Bredband Östra Skaraborgs nät.

30 minuter installationshjälp över telefon ingår vid anslutning.  

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

Se vår hemsida för pris.

SpaceDump IT AB

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

KAMPANJ!

Halva månads-

avgiften under  

de första tre  

månaderna

Gäller ej 10/10 Mbit

Använd  RUT-avdraget!
Halva priset på  arbetskostnaden!

Pris: 295:-/tim efter rutavdraget.

Vem minns du?

Minnen kan vara starka, som doften, 
skrattet eller rösten av någon du
älskar. Under allhelgonahelgen
påminns vi om döden och får
minnas de vi saknar.

Du är inte ensam i din sorg.
Dela ditt minne under #vemminnsdu

www.svenskakyrkan.se/tidaholm
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ALLTID HOS OPTIKCENTRUM

PAKETPRIS 
enkelslipade glas och utvalda bågar

995:-
inkl. behandlingar

PAKETPRIS 
progressiva glas med utvalda bågar

2495:-
inkl. hårdhetsbehandling

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

butiken@optikcentrum.nu

Annonsera i vårt
JULNUMMER!
Nästa nummer delas ut 1-4/12. Manusstopp: 12/11.
Utdelning till alla hushåll och företag i Tidaholm,  
upplaga 6600 ex. Ring 0502-106 00 om du vill  
vara med och annonsera!

Tel. 0502-106 00
info@tidareklam.com

7
Marlene
Andersson

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

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

Funderar du på att sälja?



   Fem beskrivande ord  
om dig i en platsannons?
Driven, lojal, inlyssnande,  
resultatinriktad och glad.

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

    Vad har du för dröm nu?
Att jag och mina barn får vara 
friska.

    Om du inte jobbade på 
TEAB, vad skulle du jobba 
med istället?
Vet inte.

 Vilken egenskap hos  
dig tycker du mest och 
minst om?
Tror jag uppfattas som ganska  
omtänksam. Ibland kan jag vara  
för rak, vilket inte alltid är bra.

      Vem skulle du vara 
om du fick vara en annan 
person/figur för en dag?
Charlotte Dujardin, en engelsk 
dressyrryttarinna som rider  
fantastiskt bra.

7  Vilken är din
drömsemester?
Segla i Karibien.

    Om du fick resa tillbaka  
i tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle  
det vara?
När familjen var i Karibien och 
simmade med fria havssköldpaddor.

9  Din värsta fobi?
Höga höjder.

    Vilken är din favoritapp?
SMS park.

    Vilken är din favoritpryl?
Kaffebryggaren.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
Grönsaker, smör, oliver, kaffe, 
balsamvinäger.

     När lärde du dig  
senast något nytt?
Idag har jag lärt mig hur långt  
man kommer med en elbil.  
Infrastrukturen för att kunna  
ladda behöver byggas ut så man  
inte blir stående utan laddning.

     Har du någon udda/
oväntad förmåga?
Jag kan spela såg.

 Nämn tre saker du 
absolut inte kan göra?
Äta larver, ljuga och skada djur.

     Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i?
Sveriges mästerkock, tänk att kunna 
laga sådan mat.

17   Vilket uttryck använder  
du för mycket?
Det ordnar vi.

18   Främsta levnadsregel?
Lev nu.

     Vad skulle du vilja  
ändra på i Tidaholm?
Trenden att företag läggs ner/ 
flyttas.

      Vad händer närmaste  
tiden på jobbet?
Kick off med hela företaget med 
ambitionen att ta fram aktiviteter 
för att nå våra mål. Vi arbetar 
ständigt med hållbarhetsfrågor. 
Nu monterar vi nya laddstolpar lite 
varstans i Tidaholm. Dessutom 
strävar vi hela tiden efter att kunna 
göra miljöförbättringar i alla våra 
verksamheter.

1
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20 snabba med  
Annika Malmqvist

Omtänksam djurvän

Ålder: 52 år.

Familj: två vuxna döttrar.

Utbildning: gymnasium.

Yrke: marknadschef på Tidaholms Energi.

Hobby: min häst och hund, skidåkning, segling, golf och vandring.

Fri hemleverans  
inom 6 mils radie  

från Tidaholm 

–  vi monterar dina nya  
möbler och kör bort dina  

gamla utan kostnad. 

Hos oss kan du designa och bygga din

DRÖMSOFFA 
Vi hjälper dig välja bland olika delar,  

tyger och skinn, så att soffan passar ditt hem.
Hos oss finns många olika byggbara soffor.

38
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Köp kvalitet – det lönar sig

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

Ramstorpsvägen 2,
Tidaholm

Tel. 0502-714 81
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Soffa Casino Soffa Monroe

Soffa RoseSoffa Marta

Soffa Aroma

Soffa AnneSoffa Santana
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VI REPARERAR OCH 
SERVAR ALLA BILAR.

Tidaholmsbilar 
Skolgatan 26, Tel. 0502-123 80 
Öppettider Vardagar 7:00 - 17:00

DAGS FÖR VINTERDÄCK!
Vi fixar dina däck!     Däckhotell 500:-/säsong

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 RobinÅke
Jacob
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Henrik Gustafsson
Natur 1
Geografi 1
Religion 0
Näringsliv 0
Lokalt 3
____________________
Summa 5

Dennis Albinsson
Natur 1
Geografi 1
Religion 0
Näringsliv 3
Lokalt 0
____________________
Summa 5

FACIT Natur: hund, Geografi: Venedig, Religion: Islam, Näringsliv: ICA, Lokalt: Tomas Kullsvik.
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5 4 3 2 1
Natur 
En djurart

Vårt landskap har 
faktiskt en egen  
ras av djuret – 
västgötaspets.

Har har det  
latinska namnet  
canis lupus  
domesticus. 

I tätorten  
Tidaholms  
västra del 
finns de i stort 
antal, tack vare en 
intresseförening.

Troligen det  
äldsta husdjuret.  
Biologiskt sett  
en tämjd varg. 

Det är den som är 
"människans bästa 
vän". 

Geografi 
Ett resmål

Mest känd som 
stad men även 
en provins och  
f.d. självständig  
republik som har 
eget språk.

Giacomo  
Casanova, Antonio 
Vivaldi och Marco 
Polo är historiska 
kändisar härifrån.

En av Tidaholms 
pizzerior hette  
tidigare som 
resmålet gör på 
italienska.

Stockholm säger 
sig vara Nordens 
svar på resmålet. 
Även vår Vulcanö 
har vissa likheter.

Gondol kan du åka 
i denna kanalstad. 

Religion 
En världsreligion

Flest anhängare 
finns i Indonesien.

Den första  
fristående 
gudstjänstlokalen i 
Sverige uppfördes 
1976 i Göteborg.

Är monoteistisk och 
abrahamitisk, för att 
tala fackspråk. De 
fem grundpelarna 
är centrala i tron.

Ett tidaholmskt 
café har samma 
namn som 
religionens  
heliga stad. 

De troende ber till 
Allah, bland annat 
i moskén.

Näringsliv 
En koncern

Grundad 1917, 
nuvarande namn 
registrerades 1939 
och den ikoniska 
logotypen kom till  
1963.

De tecknade 
figurerna Icander 
och Monica var 
under 1973-1990 
symboler för 
varumärket.

Skådespelarna 
Loa Falkman och 
Paul Tilly är starkt 
förknippade med 
koncernen.

Finns i Tidaholm 
sedan länge.  
Flyttade från 
Gamla torget till 
nuvarande lokaler 
för tio år sedan.

Tidaholms största 
livsmedelsaffär. 
Tidigare sa man 
Axiboden.  
Nuförtiden lägger 
vi Kvantum till 
företagsnamnet.

Lokalt 
En lokal profil

Man född 1954.  
Flyttade till  
Tidaholm under 
slutet av 1990- 
talet.

Avgick 2019 efter 
flera år som  
ordförande  
i Tidaholms  
Jaktvårdskrets. 
Även medlem i 
Lions.

Spelade bödel i 
filmen Falks grav. 
Deltog även i  
danstävlingen 
Just dance. Driver 
kattpensionat i 
hemmet.

Har i sitt yrke 
arbetat vid EU-
toppmötet 2001 
("Göteborgs-
kravallerna") och 
påvens Sverige-
besök 1989.

Mest känd som 
Tidaholms när-
polischef. Gick i 
pension 2015 men 
har fortsatt jobba 
på begravnings-
byrå.

TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET
I detta nummer tävlar Henrik och Dennis på Bravida. De får endast svara en 
gång per kategori. Hur många poäng lyckas du få? Facit hittar du längst ned. 
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"Stad i ljus…"
Oj, vad vi längtar efter ljus när novembermörkret sluter sig tätare omkring 
oss och det är en hel månad kvar tills vi kan plocka fram våra advents- 
ljusstakar och stjärnor. Ljus som gör det så mysigt och ombonat både  
utomhus och inomhus och som skapar en härlig förväntan hos oss.

Agneta Karlsson:

K R Ö N I K A N

Men jag tror inte att det är advents-
ljusen som Tommy Körberg sjunger 
om i Py Bäckmans fantastiska text 
”Stad i ljus”. Texten anar en annan 
slags längtan. En längtan efter dem 
som lämnat oss här och nu, en läng-
tan efter att mötas igen, en längtan 
efter en annan plats. 

På våra kyrkogårdar lyser nu andra 
ljus med ett annat budskap än  
advents- och julljusen: på våra nära 
och käras gravar trotsar ljuset mörk-
ret. Och det ljuset berättar om den 
längtan som Py Bäckman skriver 
om: vi har inte glömt dig! Ljuset  
berättar om vårt hopp: vi möts igen! 
Ljuset berättar om att mörker och 
död inte har sista ordet: kärleken är 
starkare, livet är starkare!

”Och ljuset lyser i mörkret,  
och mörkret har inte övervunnit det”.  
( Johannesevangeliet 1:5). 

Det känns viktigare än någonsin att 
tala om ljus denna mörka höst, när 
pandemi råder över vår värld, vårt 
land och vår stad. Många mår så 
himla dåligt nu. Vad kan vi göra för 
att mildra den psykiska ohälsa som 
följer i pandemins spår? Vi gör  
redan mycket: vi handlar och går 
ärenden åt dem som inte kan själva, 
vi håller avstånd, vi ringer, vi är  
rädda om varandra. Men självklart 
saknar vi att inte kunna ses som förut.

Svenska kyrkan i Tidaholm ställer 
inte in, om vi kan ställa om! Så gott 
vi kan försöker vi göra det vi alltid 
brukar göra: skapa plats för gemen-
skap. Självklart är vi färre när vi 
samlas, men vi försöker skapa fler 
tillfällen istället. Just nu planeras att 
dubblera gudstjänster, advents- och 
julmusik i flera av våra kyrkor, vi lär 
oss streama, vi tänker ut alternativ 
– allt för att sprida julens budskap 
också år 2020. Vad vore advent och 
jul utan Bereden väg för Herran, Nu 
tändas tusen juleljus och Stilla natt?

Förändringar sker inom Svenska 
kyrkan också på andra plan: vi har 
bytt hus! Nu finns Svenska kyrkan i 
gamla Tingshuset. Kyrkans hus ska 
rivas och något nytt ska växa fram. 
”Varför då?”, undrar många, ”där är 
ju så fint”. Ja, det är roligt att många 
trivs i Kyrkans hus och det är fint på 
många vis. Dock finns flera stora  
brister: uppvärmningen, otillgängliga  
lokaler, en utdömd källare plus en 
stor yta som inte går att använda 
men ändå måste värmas upp, städas 
och underhållas. Har du funderingar 
om huset – kom gärna så visar jag 
(men kom innan det rivs). Vi ska 
göra vad vi kan för att bygga ett nytt 
hus att trivas i!

Åter till Tommy Körberg och Py 
Bäckman och den helg, alla helgona-
helgen, ljuständarhelgen: 

”Min resa var mot solen,  
långt bortom alla slutna rum. 
Där allting är oändligt,  
och alla gränser har för evigt suddats ut.

Jag ville se miraklet,  
och höra ord som föder liv. 
Bli buren av en styrka,  
som bara växer när jag anat mitt motiv.

Stad i ljus, i ett land utan namn. 
Ge mig liv, där allting föds på nytt.”

Mitt i det mörkaste mörker kan  
ljuset växa starkt. Låt den styrkan – 
som jag kallar Gud – bära dig.

Agneta Karlsson 
Kyrkoherde

Svenska kyrkan i 
Tidaholm ställer inte in, 
om vi kan ställa om!”

K
R
Ö
N
I
K
A
N

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 31/1 2021   
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  |  GAMLA TORGET 10  |  TEL 0502-108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM
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TILLSAMMANS- 
 VECKORNA 

November 2020
Tillsammans-veckorna handlar om att visa och sprida ett budskap 
om medmänsklighet och gemenskap. Veckorna kommer att vara 
fyllda av föreläsningar och aktiviteter som utmanar normer, lyfter 
engagemang och hyllar olikheter. Tillsammans-veckorna är religiöst 
och politiskt obundet.

HÖJDPUNKTER  
UR PROGRAMMET:
3 november:  Trygghetsvandring i Ekedalen
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arrangerar en trygghets-
vandring för att identifiera områden som upplevs som 
otrygga. Välkommen att delta och lämna dina synpunkter. 
kl. 18, Ekedalen  ((aannmmäällaann))

5 november: Demokrati gör vi tillsammans
Riksdagsledamot Erik Ezelius berättar om demokrati. 
kl. 18, Stadsbiblioteket (anmälan)

6 november: Familjecentralens dag
En festlig förmiddag för barn och vuxna med sång, musik, 
gratis fika och fiskdamm.
kl. 10-12, Stadsparken 

10-12 november: Shared reading
Prova på Shared reading (delad läsning). Vi läser en 
kortare text och en dikt tillsammans och samtalar kring 
dessa. 
10/11 kl. 10 11/11 kl. 18 12/11 kl. 15 
Stadsbiblioteket (anmälan)

12 november: Kan vi prata om rasism?
Forum för levande historia håller en fortbildning för 
yrkesverksamma som ger perspektiv på rasism och 
intolerans. Vilka konsekvenser har rasism fått och hur 
påverkas samhället?
kl. 9-15, Digital föreläsning (anmälan)

14 november: Drömmen om Folkparken
Följ med på parkturné med Femtinge Teater. 
kl. 19, Dimmehus i Dimbo (Biljett 200 kr)

18 november: Tips i pandemitider
Coronapandemin har haft stora effekter på samhället och 
på människors liv, hälsa och ekonomi. Flera föreläsare ger 
tips och reflektion på temat ”Våga prata pengar”.
kl. 10, Digitalt 

18 november: Livsstegen
En informationskväll om självhjälpsgrupper där vi delar 
det som är livet, och kanske framförallt det som skaver 
och tynger oss. 
kl. 18.30, Tingshuset

Arrangörer:  
Tidaholms kommun, FöretagarCentrum,  
Svenska kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Folkhälsorådet,  ABF & Sensus.

#tillsammanstidaholm

På webbplatsen tidaholm.se/tillsammans hittar du material och  
övningar för att lyfta frågor om gemenskap, normer och fördomar 
på din arbetsplats, i din förening eller bland dina vänner. 

Vill du göra mer? Var med och arrangera ett evenemang under  
tillsammans-veckorna. Stort som smått - allt gör skillnad! Hör av 
dig till kontaktpersonerna för veckorna för att synas i programmet. 

tidaholm.se/tillsammans

Affisch tillsammans-veckorna 2020.indd   1Affisch tillsammans-veckorna 2020.indd   1 2020-10-14   13:26:532020-10-14   13:26:53
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Tips med hårtork

Snabbtorka strumpor
Vill du snabbtorka strumpor  
kan du använda hårtorken. Träd  
strumpan över luftmunstycket, blås  
och den är torr på nolltid. Naturligtvis  
påskyndas även torkningen av andra  
klädesplagg och skor med hjälp av 
hårtorken om det skulle vara kris.
 
Skrynklig T-shirt
Är din T-shirt skrynklig kanske du  
börjar tänka på strykjärnet men  
även hårtorken kan vara ett redskap.  
Häng upp klädesplagget på en  
galge och spruta vatten på det. Torka  
därefter med hårttorken. Nu ska  
T-shirten vara slätare!

Vattenfläckar på träbord
Har du jobbiga vattenfläckar på 
ditt träbord? Testa få bort dem 
med hjälp av en hårtork och 
smörj sedan in med lite olivolja. 

När barnen klottrat
Barn tycker om att rita, inte bara på 
papper. Har ditt barn även klottrat 
på möbler och väggar kan du för-
värma med hårtorken och därefter 
torka av med en trasa. 

Gör egen "telefonkabel"
Har du besvär med USB-kablar som 
tar plats, trasslar eller är i vägen?  
Det kan till exempel gälla ström- 
laddarkabeln till din mobil. Rulla 
den runt en penna och tejpa fast den. 
Värm med en hårttork en stund och 
ta därefter loss kabeln. Nu har den 
fått samma korkskruvsform som en 
hederlig gammal telefonlurssladd.

Föna kakorna
Ska du sätta glasyr på cupcakes  
eller andra kakor blir det extra fint 
med hjälp av en hårtork. Vill du få 
det att stelna snabbare använder du  
fönens kalluft, och vill du ha det mer  
glansigt använder du värme.

När du frostar frysen
Hårttorken är ett bra hjälpmedel när 
du frostar av frysen. Dels påskyndar  
den isens smältande och dels är den  
utmärkt för att torka ur all fukt 
innan frysen sätts på igen. Låt dock 
inte hårttorken komma i direkt  
kontakt med vatten.

Ta bort tapet och dekal
Ska du renovera och starta med att 
riva bort gamla tapeter? Om du  
förvärmer med hårttork går bort- 
tagningen lite lättare. Samma sak  
gäller gamla dekaler som ska tas bort.  
Går det riktigt bra kanske till och  
med allt lim avlägsnas när du drar  
bort dekalen. Använder du kraftigare  
hjälpmedel såsom värmepistol får  
du inte ha för hög värme på glas  
som riskerar att spricka.

Källa: Facebook: 5 minute crafts men

En hårttork kan du använda till långt mer än att torka håret.
Här är några tips.
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5 november: Demokrati gör vi tillsammans
Riksdagsledamot Erik Ezelius berättar om demokrati. 
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En festlig förmiddag för barn och vuxna med sång, musik, 
gratis fika och fiskdamm.
kl. 10-12, Stadsparken 

10-12 november: Shared reading
Prova på Shared reading (delad läsning). Vi läser en 
kortare text och en dikt tillsammans och samtalar kring 
dessa. 
10/11 kl. 10 11/11 kl. 18 12/11 kl. 15 
Stadsbiblioteket (anmälan)

12 november: Kan vi prata om rasism?
Forum för levande historia håller en fortbildning för 
yrkesverksamma som ger perspektiv på rasism och 
intolerans. Vilka konsekvenser har rasism fått och hur 
påverkas samhället?
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på människors liv, hälsa och ekonomi. Flera föreläsare ger 
tips och reflektion på temat ”Våga prata pengar”.
kl. 10, Digitalt 

18 november: Livsstegen
En informationskväll om självhjälpsgrupper där vi delar 
det som är livet, och kanske framförallt det som skaver 
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tillsammans-veckorna. Stort som smått - allt gör skillnad! Hör av 
dig till kontaktpersonerna för veckorna för att synas i programmet. 
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För mer info kontakta Malin Gustafsson, malin.gustafsson@tidaholm.se
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Tävling Leta upp vilka annonser eller reportage pusselbitarna 
är tagna ur, skriv företagets namn och skicka in 
svaren till oss så kan du bli lycklig vinnare av en stor 
skärbräda från Lord Nelson.

En lokal partner i Skaraborg
www.billingeenergi.se

Nyckelfärdig installation
Beställ solceller från en lokal partner.
Se ditt pris på ettsolklartval.se

ETT SOLKLART VAL  

VÄRMER VINTERN
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BORGUNDA - SKÖVDE - TIDAHOLM - FALKÖPING - LIDKÖPING - MARIESTAD - TIBRO • WWW.BORGUNDA.SE 

NU HAR VI DEPALMA 
-20% PÅ DEPALMA ARBETSKLÄDER!

ETT OEMOTSTÅNDLIGT ERBJUDANDE PÅ ARBETSKLÄDER FRÅN DEPALMA

*Erbjudandet gäller ord. priser på samtliga anläggningar i Skaraborg under 
26:e Oktober - 2:e November 2020 på DePalma. ev. Frakt tillkommer.

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 31/1 2021   
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  |  GAMLA TORGET 10  |  TEL 0502-108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM
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Klipp ur sidan och skicka till:  
Tida Reklam, Box 102, 522 23 Tidaholm senast 12/11.
Eller mejla: info@tidareklam.com 
Märk kuvertet ”Företagspussel”. Vinst hämtas av vinnaren.
Vinnare i förra numret blev Gerd Larsson.

Namn: ____________________________________________________

Mobil: ____________________________________________________

Adress: ____________________________________________________

 __________________________________________________________

E-post: _____________________________________________________

22 44

77 99 1010

[MAT LAGAD MED KÄRLEK]
�������

��������
�������������

����������

�������������

�����������

�����

��������
�������������

������������
���������
�����������
�����������

�����

��������
�������������

�����������
����������
�����������
�����������

�����
������������������������������������������������������

���������
�
�������	����������������������������
��������������	����������������

���
��
�������������������

������������������������
������������������������

���������������������������������������
	�

�������������
������������������������������

�������
����������������
��������

���������������
����

����
�	���������������
�����������
�	�����������

����������������������������������������������������
������������
�������������������

����������������������������������

������������������������������	��������������������������������

������������������������	������������������������

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

att handla
Så här enkelt är det:

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
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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 
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Gör som vi! 
Studera som vuxen

• Gymnasial yrkesutbildning:
-Vård och omsorgsutbildning
-Yrkesförarutbildning, buss/lastbil
-CNC-operatör
-Kock, restaurang- & storkök

• Grundläggande vuxenutbildning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Lärlingsutbildning
• Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
• Särskild utbildning för vuxna
• Uppdragsutbildning

Mer info och sökdatum: tidaholm.se/kompetenscentrum

Följ oss på Facebook @KompetensCentrum

Tel: 0502-60 62 60   0502-60 63 45   0502-60 60 61 73

SÖK NU!

15 november är sista ansökningsdag 

för yrkesutbildning, start Januari -20

10 december är sista ansökningsdag 

för enstaka kurser, start Januari -20
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BORGUNDA - SKÖVDE - TIDAHOLM - FALKÖPING - LIDKÖPING - MARIESTAD - TIBRO • WWW.BORGUNDA.SE 

NU HAR VI DEPALMA 
-20% PÅ DEPALMA ARBETSKLÄDER!

ETT OEMOTSTÅNDLIGT ERBJUDANDE PÅ ARBETSKLÄDER FRÅN DEPALMA

*Erbjudandet gäller ord. priser på samtliga anläggningar i Skaraborg under 
26:e Oktober - 2:e November 2020 på DePalma. ev. Frakt tillkommer.

Skanna koden för  
att komma till vår  

Facebooksida

Gilla oss så kan  
du vinna en  

LJUSLYKTA!

1386
I skrivande stund har vi 1386 gillare I skrivande stund har vi 1386 gillare 
på vår Facebooksida. Det tycker vi är  på vår Facebooksida. Det tycker vi är  
jättekul! Men vi vill så klart att fler ska jättekul! Men vi vill så klart att fler ska 
få ta del av t.ex. alla bra erbjudanden få ta del av t.ex. alla bra erbjudanden 
som vi delar från tidningens annonser.som vi delar från tidningens annonser.

1400
När vi når 1400 gillare lottar vi ut När vi når 1400 gillare lottar vi ut 

den fina ljuslyktan på bilden.den fina ljuslyktan på bilden.

7

Söker ni lager, förråd, 
möbellager eller lägenheter?

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

Allt från byggnation och 
renovering till förvaltning!
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renoveringsinfo.byggtjanst.se

Vi utför sotning  
och besiktningar

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

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

Vi säljer också pellets från: Christer
Freddy

Janne

Vi utför:
• Besiktningar  
• Ventilationsrensningar

Medlem av Sveriges 
Skorstensfejares Riksföbund

Hämtpris 2290:-

För pris ring:
0502-107 00 

0708-85 91 91

Egen el från solen är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar solkraft.

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

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert. 

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

SOLCELLER?

Kampanj!
Vi gör en  

GRATIS  
ÖVERSYN  

av din elanläggning. 

ELSÄKERHET
Är dina elinstallationer och apparater säkra?

Åska är en av bovarna till att alltmer hushållselektronik förstörs.  
Apparater såsom datorer, modem och larm kan gå sönder eller  
börja brinna. Osäkra elinstallationerna är en annan orsak och  
ansvarig är oftast den som äger ett hus eller en lägenhet. Låt oss göra  
en gratis översyn av din elanläggning, för att bedöma säkerheten!

Boka på 0502-149 99 eller info@labbasel.se.
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Fortsättning på sidan 54

En forskningsstudie från Lunds 
universitet 2017 har identifierat 
fyra livsstilsval som är de mest 
effektiva för att minska en persons 
koldioxidavtryck: äta en växtbaserad 
kost, undvika flygresor, leva utan bil 
och ha färre antal barn. Men det finns 
också andra, mer vardagliga saker 
vi kan göra. För någonting måste  
vi alla göra. Här är en motiverande 
anledning: Forskare rekommenderar 
att en individs årliga utsläpp av  
koldioxidekvivalenter måste ligga på  
2,1 ton år 2050 om målet att begränsa  
den globala medeltemperaturökningen  
till lägre än 2 grader ska uppnås. 
Koldioxidekvivalenter är ett mått 
på utsläpp av växthusgaser som tar 

hänsyn till att olika sådana gaser har 
olika förmåga att bidra till global 
uppvärmning. År 2017 låg siffran på 

6,7 ton per person inom EU, 13,5 ton 
för Kanada, 16,3 ton för Australien 
och 16,4 ton för USA. 

Lev mer klimatsmart
Det behöver inte vara svårt att vara miljövänlig. Visste du exempelvis att 
vattenkokaren är en riktigt bra energisparare? Här är några enkla saker 
du kan göra i vardagen för att vara mer klimatsmart!

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

www.labbasel.se

Butiken öppen: mån-fre 08.00-12.00
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VVS
Krilles

 & AC service
VVS Tel. 070-636 57 29

krillesacservice@hotmail.com
www.krillesvvs.se

Vi kan hjälpa dig med allt inom  
VVS, rörmokeri och AC
När du vill ha hjälp av rörmokare med kompetens, kunskap och behörighet 
ska du vända dig till Krilles VVS & AC Service AB i Tidaholm. 

Varmt välkomna att kontakta oss

Vi vänder oss till både företag och privatpersoner för såväl nyinstallationer 

som för service och reparation av befintliga system. Kontakta oss för att få 

en kostnadsfri offert.

Här är några tips på hur du lever mer 
miljövänligt:

Använd vattenkokare
Ska du koka upp vatten är det bäst 
att använda en vattenkokare för 
att snabbt komma upp i de höga 
temperaturerna. Med vattenkokare 
kokar vattnet upp snabbare än på 
en spisplatta, vilket kräver mindre 
energi. Så här: Om du kokar upp 
vatten på en vanlig spis tar det cirka 
tio minuter och det drar över 200 
Wh (wattimme). Om du däremot 
kokar upp lika mycket vatten i en 
vattenkokare tar det cirka fyra 
minuter och drar under 140 Wh. Du 
sparar både energi, pengar och tid.

Dra ur laddaren 
Mobilladdaren drar energi även när 
den inte laddar mobilen. Det finns 
också rapporter om att den kan 
överhettas och börja brinna. Så ha för 
vana att dra ur laddaren när mobilen 
inte laddas. 

Stäng av TV:n
Även TV:n drar energi i standby-
läge. Ju större en tv-skärm är desto 
mer energi drar den när den står på. 
Även en separat digital-tv-box kan 
dra lika mycket el som en mindre tv. 
En smidig sak är att med hjälp av 
en grenkontakt med strömbrytare 
stänga av flera apparater samtidigt.

Välj bort köttet ibland
Kött är det livsmedel som påverkar 
miljön mest. Så skippa köttet om du 
verkligen vill göra skillnad! 
Eller om du nu är en obotlig 
köttälskare (påhittat ord, alla kan 
vara vegetarianer), ät åtminstone 
djur mindre ofta. Och när du väl gör 

det, välj kött som gör störst nytta för 
miljön, nämligen det ekologiska och 
svenska naturbetesköttet, som bidrar 
till en rik biologisk mångfald.
Det finns en massa proteinrik, 
näringsrik och god köttfri mat. I 
dag äter vi svenskar i genomsnitt 
så mycket kött att vi ökar risken för  
tarmcancer, bröstcancer, diabetes,  
övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Så att dra ner lite är bra för både kropp 
och klimat.

Ha inte onödigt kallt
En kyl och frys drar ungefär 25 
procent av all energi som går åt i 
hemmet. Spara energi genom att 
hålla rätt temperaturer, kylen ska 
ha +5 grader och frysen -18. Varje 
extra grad kallare i frysen ökar 
energianvändningen med 5 procent. 
Och glöm inte att frosta av frysen 
regelbundet.

Tvätta fulla maskiner 
Se till att fylla maskinerna innan du 
sätter i gång dem. Det gäller både disk- 
maskinen och tvättmaskinen. Eller 
ställ in maskinen på halv tvätt/
disk om den funktionen finns.  
Överdosera inte och kom ihåg 
att välja miljömärkta tvättmedel. 
Sköljmedel behövs inte för att göra 
tvätten ren och innehåller farliga 
kemikalier som hamnar i naturen, 
så klarar du dig utan är det bra för 
miljön.

Källsortera, återbruka, 
köp second hand
Det finns massa sätt för att slippa 
producera nytt – vilket ju slösar 
massa energi. Källsortera det som 
går, handla kläder second hand och 
ha koll på begagnatsidor för möbler. 

Eller varför inte uppdatera möblerna 
i stället för att göra dig av med dem! 
Om du köper second hand sparar du 
upp till 97 procent av den energi som 
gått åt för att tillverka nya kläder. 
Att producera massa nytt känns ju 
väldigt onödigt och energikrävande 
när vi har producerat så mycket 
redan, eller hur!

Välj förnybar energi
Det är lätt att byta elavtal, om man 
vill göra det. I dag erbjuder de flesta 
stora och små elbolag alternativet att 
få energin från förnybar energi, som 
vattenkraft, vindkraft, solenergi och 
bioenergi. I Sverige kan vi klappa 
oss lite på axeln när det kommer 
till det här. Ett mål för klimat- och 
energipolitiken till år 2020 är att minst 
50 procent av energianvändningen 
ska täckas av förnybar energi. Redan 
2012 överträffades målet och 2015 
kom 54 procent av energin som 
användes i Sverige från förnybara 
energikällor. 

Lev bilfritt
Okej, den här punkten är kanske 
inte det lättaste för de som inte bor 
i en storstad. Men faktum är att 
leva bilfritt är en av livsstilsvalen 
som vi kan göra i vardagen som 
minskar klimatpåverkan mest. Det 
och att få ett barn färre. Och äta 
mindre kött. En person som väljer 
att leva bilfritt kan spara 2,4 ton av 
koldioxidekvivalenter per år. Igen ett 
mått på utsläpp av växthusgaser som 
tar hänsyn till att olika sådana gaser 
har olika förmåga att bidra till global 
uppvärmning och igen: en individ 
bör släppa ut max 2,1 ton per år!

Källa: expressen.se
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VI UTFÖR ALLT INOM EL, BÅDE TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG!

0738 18 19 59

Trygg hemma?

Boka GRATIS SÄKERHETSBESIKTNING  
av din fastighet!

Om Bravida 

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

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

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

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

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

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

Bravida Lås

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

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

• Nöd och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

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

Butikstider
Mån och ons 07.00-16.00
Lunchstängt  12.00-13.00 

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

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

10 ÅRS
GARANTI*
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Hälften av LED-lamporna  
lyser efter 10 000 timmar
Hälften av de testade lamporna lyser fortfarande efter 10 000  
timmar. Många LED-lampor har lång livslängd, men det  
finns exemplar av lampor som slocknar i förtid. 

Energimyndigheten har gjort ett 
livslängdstest av LED-lampor. Det 
är utfört enligt en provningsmetod 
där lamporna är tända hela tiden 
och där labbet gör kvalitets- och  
funktionstester var tusende timme. 

Energimyndighetens Testlab har 
testat:

• Hur mycket ljus lamporna ger.

• Att de har förmåga att återge färger 
på föremål på ett rättvisande sätt.

• Att skenet från lamporna är fortsatt 
varmt eller kallt.

Lampor av god kvalitet ska behålla 
sina egenskaper. För LED-lampor 
minskar ljusflödet med tiden. När 
ljusflödet gått ner under 70 procent 
av det ljusflödet som lampan hade 
från start räknas det som att lampan 
slocknat och slutat fungera.
De testade lamporna köptes in redan 
2014 i olika EU-länder och några av 
lamporna fanns vid den tiden på den 
svenska marknaden.
– Ungefär hälften av de testade  
lamporna lyser fortfarande efter  
10 000 timmar. Sedan testet startade 
har det kommit många nya LED-

lampor på marknaden och erfaren-
heten är att kvaliteten ökar och  
priserna sjunker, berättar Christofer 
Silfvenius som ansvarar för testet 
vid Energimyndighetens Testlab.
LED-lampor är känsliga för värme.  
Det är ofta på kvaliteten på driv- 
donets elektronik, som behövs för  
att lampan ska fungera, som avgör 
lampans livslängd.

Källa: energimyndigheten.se
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Allt inom VVS:
• Service
• Renovering
• Nybyggnation 070-600 57 41 •  070-600 58 41

"Vi hjälper både  
privatpersoner  
och företag"
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September 2021 kommer skärpta ekodesignkrav på LED-lampor  
och en ny uppdaterad energimärkning. 

September 2021 kommer skärpta 
ekodesignkrav på LED-lampor och 
en ny uppdaterad energimärkning. 
Då kommer även en ny internationell 
provningsmetod för att mäta livs-
längd på lampor, en metod som 
Energimyndighetens Testlab har 
varit med att utveckla. Det nya 
testet tar 3 600 timmar, det vill säga 
ungefär fem månader att utföra. I 
testet är lamporna tända i två och en 
halv timme och sedan får de svalna 
i 30 minuter innan de tänds på nytt. 
Max en av tio lampor får slockna 
under testet.
– Det är ett stresstest för att mäta 
lampornas tålighet och snabbt hitta 
lampor som inte har rätt kvalitet. 
Lampor av god kvalitet klarar av att 
tändas och släckas, berättar Christofer 
Silfvenius som ansvarar för testet 
vid Energimyndighetens Testlab.
Enligt ekodesigndirektivet som är 
gemensamt för alla EU-länder ska 
tillverkaren informera om lampans 
livslängd på förpackningen.

Tips vid lampköp
• Ta hjälp av informationen på  

lampförpackningen.

• Hur mycket ljus lampan ger visas 
som lumen (lm). Ju högre siffra 
desto mera ljus ger lampan.

• Du kan välja om skenet från lampan 
ska vara varmt och rött eller kallt 
och mer blåaktigt. Detta visas på 
lampförpackningen som kelvin (K). 
2 500–2 700 K betyder varmt sken 
och 4 000 K eller högre betyder 
kallt sken.

• Om du inte är nöjd med din lampa, 
reklamera lampan i butiken eller 
E-handeln där du köpt den.

• Alla lampor som slutat fungera ska 
lämnas till kommunens  
miljöstation.

Källa: energimyndigheten.se
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ALLTID ÖPPET
Kostnadsfri offert – ring 070-277 01 09
gotthardpersson@outlook.com

KOMPLETT TRÄDFÄLLNING 
Stubbfräsning och bortforsling!

Glöm inte RUT-avdraget
– 50% på arbetskostnaden

Vi löser även riktigt svåra problemträd  
– välkommen att höra av dig!

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

Aggregat • Band • Rep • Tråd • Nät
Uppsättning av staket

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

www.sundellsstangsel.se



Besöksadress:  
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-60 65 50

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

Tack alla kunder!
Nu har vi nöjet att sälja el till 4000 härliga  
tidaholmare. Vi är glada och tacksamma  
över detta. Det finns många fördelar med  
att handla elen av oss:

• Bekvämt att få enbart en faktura.

• Vi säljer förnybar el.

• Du handlar lokalt.

• Det är enkelt att komma i kontakt med oss.

Du som ännu inte köper din el av oss,  
välkommen att kontakta vår kundservice
på telefon 0502-60 65 50.

Och du, vi är en schysst elhandlare!  
Vi är ärliga, transparenta och vill våra 
kunders bästa! 
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Läs mer på
www.tidaholmsenergi.se

T
E
M
A

E
N
E
R
G
I

&

M
I
L
J
Ö

Sveriges energi- och klimatmål
Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vår energipolitik grundar sig på 
den lagstiftning som fastställts inom EU.

De svenska energi- och 
klimatmålen till 2020
• Utsläppen av växthusgaser ska vara 

40 procent lägre än 1990 (gäller 
verksamheter som inte omfattas 
av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter).

• Energianvändningen ska vara  
20 procent effektivare jämfört  
med 2008 (genom minskad  
energiintensitet).

• Andelen förnybar energi ska vara 
minst 50 procent av den totala 
energianvändningen.

• Andelen förnybar energi i transport-
sektorn ska vara minst 10 procent.

Uppsatta mål  
inom EU till 2020
• Minska utsläppen av växthusgaser 

med 20 procent.

• Minska energianvändningen med 
20 procent genom bättre energi-
effektivitet.

• Andelen förnybar energi ska vara 
minst 20 procent av den totala 
energianvändningen.

• Andelen förnybar energi i transport-
sektorn ska vara minst 10 procent.

• Sammankopplingen av den instal-
lerade elproduktionskapaciteten i 
alla medlemsstater ska vara minst 
10 procent.

De svenska energi-  
och klimatmålen till  
2030 och framåt
• Senast 2045 ska Sverige ha netto-

nollutsläpp, varav minst 85 procent 
av reduktionen av utsläpp ska ske i 
Sverige.

• Utsläppen av växthusgaser ska vara 
63 procent lägre 2030 jämfört med 
1990 (gäller verksamheter som inte 
omfattas av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter).

• Utsläppen för inrikes transporter 
exklusive inrikes flyg ska vara 70 
procent lägre år 2030 jämfört med 
2010.

• Energianvändningen ska vara 50 
procent effektivare 2030 jämfört 
med 2005 (genom minskad  
energiintensitet).

• Elproduktionen ska år 2040 vara 
100 procent förnybar (men det är 
inte ett stoppdatum som förbjuder 
kärnkraft).

Uppsatta mål  
inom EU till 2030
• Minska utsläppen av växthusgaser 

med 40 procent jämfört med 1990.

• Minska energianvändningen med 
32,5 procent genom bättre energi-
effektivitet.

• Andelen förnybar energi ska vara 
minst 32 procent av den totala 
energianvändningen.

• Andelen förnybar energi inom 
transportsektorn ska vara 14 
procent.

• Sammankopplingen av den instal-
lerade elproduktionskapaciteten i 
alla medlemsstater ska vara minst 
15 procent.

Källa: energimyndigheten.se
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Vi är din mest  
lokala elleverantör!
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Norra Metallvägen 1A, Stallsiken 

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

Mån-fre 10-18, Lördag 10-14

Åsle Pilagården 

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

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

EN VITVARUEXPERT 
NÄRA DIG!

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

VI LEVERERAR 
OCH INSTALLERAR 

ÖVER HELA 
SKARABORG

Färdigställandetiden  
förlängs för solcellsstödet
Regeringen har beslutat att skjuta fram slutförandedatumet för solcellsstöd  
till den 30 juni 2021. Regeringen har också beslutat om ett ansökningsstopp 
den 7 juli 2020.

Covid-19 har gjort att många planerade  
installationer av solceller och energilager 
har försenats. Privatpersoner eller 
företag som ansökt om solcells- eller 
energilagerstöd riskerar att inte bli 
färdiga med installationerna innan 
årsskiftet, vilket är ett krav för att 
erhålla stöd.
Regeringen har beslutat om en 
förordningsändring, som innebär att 
det datum då installationerna ska vara 
slutförda flyttas fram sex månader; från 
31 december 2020 till 30 juni 2021.
Samtidigt infördes ett ansökningsstopp 
för solcellsstödet den 7 juli 2020. 
Investeringsstödet för solceller och 
stödet för energilager kommer enligt 
ett förslag som regeringen remitterat 
att ersättas med ett skatteavdrag från 
2021 ett sk grönt avdrag.

Förslag om grönt  
avdrag på remiss
Finansdepartementet har remitterat en 
promemoria med förslag om att införa 
ett grönt avdrag för privatpersoner 

som installerar grön teknik. Stödet 
föreslås fungera på liknande sätt som 
rot- och rutavdraget så att köparen får 
del av skattelättnaden direkt. Förslaget 
bygger på en överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Miljöpartiet.
I promemorian föreslås att det införs 
en skattereduktion för arbets- och 
materialkostnader vid installation 
av grön teknik, i form av solceller, 
lagring av egenproducerad elenergi 
och laddningspunkter till elfordon. 
Skattereduktionen utformas med en 
fakturamodell som liknar den som 
finns för rut- och rotavdrag så att 
köparna kan få del av skattelättnaden 
redan vid köpet. Det innebär bland 
annat att den enskilde inte längre är 
beroende av hur mycket medel som 
finns anslagna för ett visst år för att få 
en subvention.
Skattereduktionen föreslås vara 15 
procent för solceller och 50 procent 
för lagring av egenproducerad elenergi 
och laddningspunkter till elfordon. 

Skattereduktionen får uppgå till 
högst 50 000 kronor per person och 
beskattningsår. Skattereduktionen 
omfattar endast privatpersoner och 
föreslås ersätta de nuvarande stöden 
till privatpersoner för installation av 
solceller, lagring av egenproducerad 
elenergi och laddningspunkter till 
elfordon.

Riksdagen beslutar
Promemorian remitteras för att 
förslaget ska kunna vara en del av 
budgetpropositionen 2021 som lämnas 
till riksdagen 21 september. Den nya 
skattereduktionen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2021 och tillämpas på 
installationer som utförs och betalas 
efter den 31 december 2020.  

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

Icebug Metro2 BUGrip

Asics GT-2000 8 G-TX

Icebug Newrun W BUGrip

En stilren promenadsko i 
både herr- och dammodell. 
16 slitstarka ståldubbar ger 
grepp på isiga gator, ovandel 
i vattenavvisande mocka. 

Löparsko i vattenavvisande 
goretex.

Löparsko med slitstarka ståldubbar  
som ger grepp på isiga gator.

VINTERSKOR!
Dags för

1799:-1799:-

1799:-1799:-

1749:-1749:-

Viking Easy Warm GTX

Varm fodrad känga i  
vattenavvisande goretex.
Ord. pris 1999:-.

1799:-1799:-
Tretorn Folke

Fodrad gummistövel.

679:-679:-

Trekstad Bergen Lace Low GTX

Vandringssko i vattentät goretex  
med god andningsfunktion.

899:-899:-

Kampanj 

-PRIS


