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ÖPPET HUS
21 november 18.00-20.00

Följ oss på Facebook och Instagram
@Rudbecksgymnasiettidaholm

Öppet hus
• Träffa lärare och elever.

• Besök våra program.

• Se elevernas  
spektakulära experiment.

• Tävla om fina priser.

• Det bjuds på dryck  
och tilltugg.
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Vinter på VinContoret!

Julbordsplankor, minibuffé, gottebar och ett litet julmysterium! 
Njut av klassisk julmat i mysig miljö på Vulcanön. Du serveras våra julbordsfavoriter på 
plankor vid bordet. Middagen inleds med vår klassiska Sill- och snapsplanka, som  
serveras med snapsar och en kanna öl. Därefter ett varmt och ett kallt julbord på planka, 
där utvalda rätter även finns för påfyllning på en minibuffé. Vi avslutar kvällen med  
gottebar i källaren – en sötsaksbuffé med konditorns utvalda favoriter! 

Till middagen hör – om du vill – VinContorets lilla julmysterium! I Lagom svåra uppgifter 
som ställer såväl allmänbildning som smaklökar på prov. Pris till alla som lyckas lösa våra 
julklurigheter! Bokning och mer information: www.vincontoret.se/tidaholm 

Datum: 26 november, 3 december samt 10 december. Start klockan 18.00. 

Pris: 895 kr inkl. snapsar samt en kanna öl per två personer till sill- och snapsplankan. 

Julbordets utvalda! 
För gruppbokningar (privata och företag). Trerätters julmiddag med Sill- och  
snapsplanka med en kanna öl, varmt och kallt julbord på planka samt desserttallrik. 
Kombinera gärna med provning på egen hand! Prisexempel 595 kronor exklusive 
moms vid minimum 12 bokade gäster. Kontakta oss via telefon eller e-post för offert! 

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

Juletid på VinContoret!
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10 trender 2022
Hur äter och dricker vi 2022? En sak som är säker är att pandemin har påverkat 
och ändrat våra matvanor, både hemma och på krogen.

Matkommunikationsbyrån Food &  
Friends gör varje år en trendspaning 
om vad som är på gång inom mat, 
dryck och måltider. Den senaste  
rapporten inför 2022 heter Back to  
forward och handlar om hur vi tar oss  
ur corona och går tillbaka till hur vi 
gjorde innan – men på nya sätt. Här 
är 10 spaningar om hur ditt mat- och 
dryckesår kommer att bli.

1. Genvägar i köket
Under corona lagade vi mer mat hem-
ma än någonsin. Nu vill vi förenkla 
matlagningen och spara tid i köket med 
smarta genvägar och recept med få  
ingredienser. Fortsättning på sidan 4

Hösten är här
Så kom hösten till slut. Träden har 
bytt färg på sina löv som ramlat ner på  
marken. Mörkret har på nytt omfamnat 
oss och nu har vi några långa mörka 
månader framför oss. En bra tid att 
tända lite ljus både för mys- och värme-
faktorn. För vi ska ju också spara el i 
höst och vinter för att det ska räcka till 
alla i vårt avlånga land. Med skenande 
elpriser finns risken att en stor del av 
lönen kommer att gå till att betala el-
räkningarna i höst. I detta nummer av 
Tidaholms-Guiden har vi tema: energi 
& miljö. Vi ger tips på olika åtgärder 
för att spara el och pengar i vinter.

Händer mycket i detta nummer
Ett stående inslag i Tidaholms-Guiden 
i slutet av oktober är tema: mat & nöje. 
Det börjar bli dags att boka julbordet, 
flera restauranger finns i tidningen som 
kan erbjuda detta. Det är även dags 
att skifta sommardäck mot vinterdäck 
samt vaccinera sig mot influensan. 
Missa inte öppet hus på Rudbecks-
gymnasiet, reportage från Kompetens- 
centrum, Liareds Trävaror och  
Tidaholms Rotaryklubb.

Nästa nummer – julnummer!
Årets sista nummer av Tidaholms- 
Guiden delas ut 29/11-2/12 med  
manusstopp 10/11. Ta chansen att  
annonsera era produkter och tjänster 
inför julhelgerna. Hör av dig redan nu 
så planerar vi er annons!

Trevlig läsning!
Fredrik Nossler

Tema: Mat & nöje
Under tema: mat & nöje kan du läsa 
om 10 trender inom mat och dryck 
samt årets matdagar i kalendern.

Recept
Behöver du matinspiration? I detta  
nummer finner du fyra goda recept  
att fylla hösten med.

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

Profilen
Vi har ställt 23 snabba frågor till 
Viktor Sandvik på Jives. Vad skulle 
han välja att tatuera in om han var 
tvungen?

Krönikan
I detta numrets krönika skriver  
kyrkoherde Agneta Karlsson om hur  
vi kan hitta ljus i mökret och Svenska 
kyrkans arbete med att göra kyrko- 
gårdarna mer klimatsmarta.

Månadens företag
Nästa företag i denna reportageserie 
är Henkes Bilverkstad där vi fördju-
par oss i deras verksamhet.

Knep & knåp
Varva ned med lite pyssel? Barnsida, 
korsord och sudoku hittar du på  
sidorna 46-47.

Fototävling
Nu är förra numrets fototävling avkla-
rad och en vinnare är korad! Denna 
gång sökte vi sensommar-höstbilder. 

Tema: Energi & miljö
Från sida 60 kan du bland annat läsa 
om solceller och hur du minskar 
elförbrukningen.
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Är du intresserad av att annonsera eller få mer information? Ring 0502-106 00.

Utges av: Tida Reklam, Ulvestorpsg. 1B, 522 32 Tidaholm. 
Tel. 0502-106 00. Ansvarig utgivare: Fredrik Nossler
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Stallängsvägen 5     
Tel. 0502-106 58

www.konditorimekka.se  

Frukostbuffé 
Lördagar 08.00-12.00

Höstens festdagar 

– vi har smörgåstårtor  
och vanliga tårtor m.m.

Välkomna till oss!  
Fia och Björn med personal

Utkörning 10 km från butiken.
Det går även att ringa och beställa utkörning.

Norra Kungsvägen 3, Tidaholm                Måndag stängt • Tisdag-söndag 12.00-21.00

Tel. 0502-122 28

Beställ i  
Foodora- 

appen!

Wing it!  
Nuggets, kycklingburgare,  

buffalo wings m.m

Tacotarian  
Tacos och texmex

Gäller t.o.m.  20/11 -22. En beställning/kupong. 

VALFRI FAMILJEPIZZA

30:- rabatt
Gäller t.o.m.  20/11 -22. En beställning/kupong. 

VALFRI RÄTT

33 cl dricka ingår

Gäller t.o.m.  20/11 -22. En beställning/kupong. 

VALFRI RÄTT

33 cl dricka ingår
Gäller endast pizzor t.o.m.  20/11 -22. En beställning/kupong. 

Köp 3 betala för 2

2022
v 45

Söndag

November
13

Fars dag

2022 v 44
Måndag

Oktober

31
Halloween
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2. Färdigblandade cocktails
Även när det kommer till drinkblan-
dandet vill vi sluta krångla. Färdig-
mixade premiumcocktails blir allt 
vanligare och förutom att de kommer  
i snyggt designade förpackningar  
slipper man även att fumla med  
slattarna hemma i spritskåpet.

3. Heta såser och smaker
Husmanskosten växte i popularitet 
under pandemin, men nu vill vi att 
det ska hända något i munnen igen. 
Heta smaksättare som Sweet Chili och  
Sambal Oelek är redan stapelvaror 
i många kök, nu utökas utbudet i  
butikerna med spännande nyheter.

4. Boosta immunförsvaret
Efter att ett virus lamslagit världen så 
är det inte konstigt att livsmedel som 
utlovar bättre immunförsvar är en  
växande trend. Vi kan inte lova att en 
nyttig shot med citrus, ingefära och 
chili skyddar mot virus, men det är  
åtminstone en god start på dagen.

5. Gör det själv-restauranger
När personalstyrkan på restaurangerna 
minskar på grund av sjukskrivningar 
och besparingar så lägger många över 
serveringen på gästen. QR-koder vid 
bordet som länkar till menyn är ett  
exempel. Att gästerna får hämta maten 
själva och fördela den på bordet är ett 
annat.

6. SoMe-restauranger
Under 2020 spenderade vi 7% mer tid 
på sociala medier och vi visar gärna 
upp vad och var vi äter. Fotovänliga 
restaurangmiljöer där gästerna kan ta 
perfekta matbilder och selfies blir  
därför allt vanligare. I London finns till 
exempel kedjan EL&N som kallar sig 
”The Most Instagrammable Coffee-
shop in the World”.

Fortsättning på sidan 10



Västra Drottningvägen 15, Tidaholm
073-053 62 14

UTKÖRNING &  
TAKEAWAY 95:-

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 105:-
Mån-fre 11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé, hembakat  
bröd, kaffe och kaka.

Vi har
CATERING
till skolavslutningen, studenten 

eller födelsedagen! 
Kontakta oss!

Lördag 12/11 18.00-01.00Lördag 12/11 18.00-01.00
130:- förköp • 150:- i dörren130:- förköp • 150:- i dörren

SSkyltsöndag kyltsöndag 27/11:27/11:

• Lussekattspremiär
• Konst- och hantverksutställning

LLucia ucia 13/1213/12::

Lussekatt + pepparkaka 25:-

Jul-AW med julmat 275:-
25/11, 2/12, 9/12, 16/12  17.00-22.00.25/11, 2/12, 9/12, 16/12  17.00-22.00.
Boka gärna bord.Boka gärna bord.

Julbrunch 199:-
26/11, 3/12, 10/12, 17/12  09.30-13.30.26/11, 3/12, 10/12, 17/12  09.30-13.30.

Jullunch 130:-
22/12  11.30-14.00.22/12  11.30-14.00.

Beställ JULCATERING hos oss!

Jul på 
  Jives

6

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

Frukostbuffé 90Frukostbuffé 90::--
Alla fredagar 08.00-10.00.Alla fredagar 08.00-10.00.

Brunch 159Brunch 159::--
Alla lördagar 09.30-13.30.Alla lördagar 09.30-13.30.

After work / Take awayAfter work / Take away
Alla fredagar 17.00-22.00.  Alla fredagar 17.00-22.00.  
Se Facebook och Instagram för meny  Se Facebook och Instagram för meny  
(menyn uppdateras varje ny månad).(menyn uppdateras varje ny månad).

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

mån-fre 11.30-14.00

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

Fri utkörning!

DAGENS LUNCH 110:-

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

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

Gott käk i Tidaholm!
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Torgdag onsdagar på Gamla Torget

Bingo onsdagar, Biblioteket

Tipspromenad söndagar, Hellidsberget

TUFF, skrivarklubb för 10-12 åringar, 
bibliotekets ungdomsavdelning

Karibisk romprovning och  
whiskyprovarkväll, Vincontoret

Lassemajas detektivbyrå, Saga

Julutställning startar, Tida Reklam

Öppet hus kock- och CNC-utbildningar, 
Kompetenscentrum

Introutbildning, TA Körkort

Melodinosaurie Festivalen, Folkets Park

Vaccination, drop-in Folkets Park

Energiföreläsning, Saga

Familjecentralens dag

Julmarknad, Sägnernas Hus

Farsdagsbuffé, Fyranhuset

Julmarknad, Sägnernas Hus

Öppet hus, Rudbecksgymnasiet

Ljuständning och ljus/eldshow,    
Gamla torget

Jul-after work, Jives Kök & Café

Jul-/countryshow, Grebbans

Julbord, Vincontoret

Dansbandskungen, Fyranhuset

Julmarknad i Gälleberg

Skyltsöndag i Tidaholms butiker

Italiensk dryckesprovarkväll, Vincontoret

12/10-28/12

12/10-21/12

16/10-4/12

25/10-6/12

29/10

29-30/10

1/11

2/11

2/11

2/11

9-11/11

9/11

11/11

12-13/11

13/11

18-20/11

21/11

24/11

25/11

25/11-17/12

26/11

26/11

26/11

27/11

29/11

www.tidaholm.se
Med reservation för ev. ändringar. Vi förbehåller oss rätten att välja ut 

de arrangemang vi anser ha störst allmänintresse. / Tida Reklam
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Kockutbildningen är en lärlings- 
utbildning där större delen av tiden är 
förlagd på en arbetsplats. Restaurang-
branschen är full med möjligheter, 
och man kan arbeta på många olika 
typer av arbetsplatser såsom storkök 
och lunchrestauranger. Det är också 
ett yrke som du kan arbeta med  
i hela världen. 
Restaurangbranschen har stor brist 
på utbildad personal, vilket gör att 
arbetsmarknaden är mycket god.  
Utbildningen hålls i Tidaholm och 

är 43 veckor, dock kan det finnas 
möjlighet att genomföra APL i sin 
hemkommun. Utbildningen är för-
lagd tre och en halv dag i veckan på 
ett företag, en dag på skolan och en 
halvdag med egenstudier. Detta ger 
dig en god kontakt med näringslivet 
och du får bra inblick i branschen.

Studera som vuxen
Kompetenscentrum har även ut-
bildningar inom flera branscher 
som behöver utbildad personal. Det 

går att läsa till CNC-operatör och 
yrkesförare samt gå en vård- och 
omsorgsutbildning. Kock- och CNC- 
utbildningarna inbjuder till öppet 
hus den 2 november 17.00-19.00.  

Ansök senast 15 november
Ansökan till utbildningarna görs 
via en e-tjänst som du hittar på  
www.tidaholm.se/kompetenscentrum  
– sista ansökningsdag är 15 november 
för de utbildningar som startar i  
januari 2023.
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Prova kockyrket!
Är kockyrket något du skulle vilja prova? Eleverna som går  
Kompetenscentrums utbildning har goda möjligheter till arbete. 

KOMPETENSCENTRUM

Mats Karlsson
Lärare på kockutbildningen.

Vem är du?
– Jag heter Mats Karlsson och har jobbat inom  
restaurangbranschen i cirka 40 år, varit lärare på  
Rudbecksgymnasiet med start 2001 och sedan fem år 
tillbaka har jag arbetat med kockutbildningen för de 
vuxna.

Kan du berätta lite om kockutbildningen?
– Kockutbildningen är en lärlingsutbildning om- 
fattande 900 poäng. 70% utav utbildningstiden är  
förlagd ute på en APL-plats vilket kan vara exempel-
vis i ett storkök eller i en à la carte-restaurang.  
Elevernas APL kan genomföras inom Skaraborgs 
gränser. En dag i veckan har vi teori på skolan samt 
gör moment som eleverna inte genomför ute på sin 
APL, ett exempel på det är fritering.

Varför ska man välja kockutbildningen?
– Det är ett roligt jobb, man får snabba resultat av  
sin prestation, sedan finns det väldigt mycket jobb. 
Branschen är i behov av många fler kockar. Jag  
tycker att detta är jätteroligt och jag är verkligen 
stolt över mina elever när jag besöker dem ute på sina 
APL-platser. 

Hur går det för eleverna som är färdigutbildade?
– Alla elever har hittills fått arbete efter avslutad  
utbildning. 

Tran Johansson
Elev på kockutbildningen sedan januari 2022.

Varför valde du att gå kockutbildningen?
– Schemat på mitt förra arbete passade inte min  
livssituation, därför valde jag att gå kockutbildningen 
och jag har tidigare erfarenhet från matlagning. 

Vad är det bästa med kockutbildningen?
– Jag lär mig jättemycket och jag kan använda mina 
kunskaper i vardagen också. Det är också väldigt bra att 
jag får jobb direkt efter utbildningen. Jag jobbar redan 
nu då jag har fått ett vikariat som jag utför under min 
APL. Jag har haft fantastiska handledare under min 
APL, både på Ehn's kök och i köket på Midgård. Min 
lärare Mats är också mycket bra. Mats har bred kun-
skap från branschen, han kan svara på alla frågor, är 
väldigt flexibel och anpassar sig efter oss elever. 

Vad tycker du om att gå en lärlingsutbildning?
– Vi har mycket praktik, men det är bra för vi  
behöver träna i köksmiljö. Vi är en dag i veckan på 
skolan, då är det både teori och ibland lagar vi även 
mat den dagen. 

Vad ska du göra när utbildningen är klar?
– Jag ska självklart arbeta som kock! Jag tycker att 
framtiden ser jätteljus ut. Jag tycker att utbildningen 
är väldigt bra. Vill man så kan man!

www.tidaholm.se/kompetenscentrum

Frågor kan skickas till: kompetenscentrum@tidaholm.seStudera som vuxen på Kompetenscentrum.



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

10

Kvantum Tidaholm v39

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

att handla
Ett smartare sätt

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

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

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

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

Så här enkelt är det:

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

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

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

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

Så här enkelt är det:

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

10
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JULMARKNAD

Fyra år i rad

Museum, hantverk, julklappstips  
och aktiviteter för barnen.  

Mat och julfika framför brasan.
Guidade turer i museet. 

Datum: 12-13 nov samt 18-20 nov 10.00-16.00.
Tomtefar bjuder på glögg alla dagar.

Entré: 75 kr/person.
OBS: återbesök ingår i entrepriset  
      (se mer info på vår hemsida).

Tore Nilsson bjuder på  
dragspelsmusik framför brasan.
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7. Virala restauranger
Youtube-kändisar och influencers gäst-
spelar inte bara på andras restauranger, 
de utvecklar nu även egna digitala  
restaurangkoncept, där lokala restau-
ranger kan ansluta sig och laga mat  
efter en manual. Mest känd är  
Mr Beast, som över en natt öppnade 
300 hamburgerställen över hela USA.

8. Interaktiva restauranger
Mat och dryck i all ära, men efter  
nästan ett par år i karantän vill vi att det 
ska hända något mer på krogen. Spel 
och aktiviteter som dart och biljard 
fräschas upp och gör comeback. Nästa 
steg är interaktiva events baserade på 
tv-serier som t.ex. La Casa de Papel.

9. Minskat matsvinn
Efter att FN slagit fast att 10% av 
växthusgaserna kommer från maten 
vi slänger så ökar fokuset på minskat 
svinn. I England lanserar matkedjorna 
kampanjer för bland annat bananer 
som är den mest slängda produkten 
i butikerna. Vårt bästa tips är att baka 
bröd på dem istället!

10. Återanvänd, inte återvinn
Att återvinna är bra, men att åter- 
använda är bättre. Nu lanseras kaffe-
koppar som du lämnar tillbaka för ren-
göring innan de går tillbaka till caféet. 

Att synas på stan med en engångskopp 
i papper är snart nästan lika illa som en 
cigarett i handen. Källa: recept.se
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Recepten är framtagna och 
gjorda av Fanny Hammar:
Instagram @mammansmat

Rensa och dela svampen. Koka pastan 
efter anvisning på paketet. Hetta upp 
en stekpanna med smör, stek löken och 
svampen tillsammans, krydda med salt 
och peppar. Låt vätskan från svampen 
koka bort, tillsätt sedan ev. mer smör 
och stek tills dess att svampen får färg. 

Svamppasta med  
vitt vin och persilja
En supergod pasta med snälla fina 
smaker som passar bra med olika sorters 
svamp. Champinjonen ger en snäll 
smak av svamp, perfekt för svamp-
nybörjaren. Kantareller eller trattkan-
tareller ger en kraftigare svampsmak på 
pastasåsen. Eller så kan man välja att 
blanda olika sorter.
4 port

4 portioner linguine 
Smör att steka i
2 st schalottenlökar, skivade 
400 g svamp
1 dl torrt vitt vin 
2,5 dl grädde 
2 dl crème fraiche 
Salt och peppar 
0,5 dl hackad persilja

Häll på vinet på svampen och låt det 
koka bort. Tillsätt sedan crème fraiche 
och grädde. Koka ihop tills såsen har 
en krämig konsistens. Smaka av såsen 
med mer salt och peppar om det be-
hövs. Vänd ner persilja och den nykok-
ta pastan i såsen. Servera direkt.

Blanda samman alla ingredienser till jär-
parna, trilla avlånga järpar och stek i om-
gångar i smör tills de är genomstekta och 
har fin yta. Koka ur pannan med vattnet, 
vispa ner buljongtärningen, tillsätt gräd-

de och crème fraiche. Koka kraftigt tills 
såsen tjocknar. Smaka av med dijon, salt, 
peppar och persilja. Lägg i järparna i så-
sen, låt de blir varma. Servera med kokt 
potatis eller potatismos.

Persiljejärpar i dijonsås
Husmanskost när den är som bäst!
4 port

Järpar:
500 g färs (förslagsvis blandfärs)
0,5 dl vispgrädde
1 ägg
1 tsk salt
0,25 tsk svartpeppar
2 tsk dijonsenap
1 msk lökpulver
0,5 dl hackad persilja
Dijonsås:
1,5 dl vatten
1 tärning köttbuljong
3 dl grädde
1 dl crème fraiche
1-3 tsk dijonsenap
2 msk hackad persilja
Ev. salt och peppar 

Fisk: Vispa ut saltet i vattnet i en stor 
skål. Lägg den frysta torsken i vattnet 
och låt den sedan tina i kylskåp eller 
rumstemperatur. Ju saltare vatten, de-
sto kortare tid i vattnet för fisken. Vid 
0,3 dl salt tar det ca 5 timmar. Har du 
färsk fisk rekomenderas att ta den stör-
re mängden salt och låta fisken rimma 
ca 1 timma. Ta upp fisken ur lagen, låt 
rinna av och torka av en aning med 
hushållspapper. Lägg fisken i en ugns-
fast form, krydda med citronpeppar.

Cornflakesfisk  
med kall dillsås
Smakrik fisk med krispigt täcke. När 
du är sugen på panerad fisk men inte 
har tiden att stå och panera och steka är 
detta ett mycket gott alternativ.
4 port

600 g torskfilé
1 l kallt vatten
0,25-0,5 dl salt
75 g cornflakes
0,5 dl olja
2 st vitlöksklyftor, pressade
3 msk dill
Citronpeppar
Kall dillsås:
1 dl Bostongurka
0,75 dl majonnäs
3 dl gräddfil
0,5 dl hackad dill
Salt och peppar
Saft från citron
Ev. lite socker

Krossa cornflakes, blanda med olja, 
dill och vitlök. Lägg cornflakesbland-
ningen över fisken, grädda i ugnen på 
225 grader i 15-20 min. 
Kall dillsås: Blanda Bostongurka, 
majonnäs, gräddfil och dill. Smaka av 
med salt, peppar, pressad citron och 
ev. socker. Låt gärna stå kallt någon 
timma före servering. Servera fisken 
med den kalla såsen och kokt potatis 
eller potatismos.

Vispa upp äggen med sockret tills den 
blir luftig. Finriv bittermandlarna och 
blanda ner tillsammans med övriga in-
gredienser, blanda till dess att du inte 
längre har några klumpar. Häll smeten 
i en smord form och grädda i mitten av 
ugnen på 175 grader i 40-50 min. Den 
ska inte längre vara lös när du skakar på 

formen. Servera ostkakan ljummen med 
lättvispad grädde och sylt.
TIPS! När advent och jul sakta smyger 
sig på är det supergott att smaksätta ost-
kakan med saffran! Mortla saffran med 
1 msk socker och vispa upp tillsammans 
med sockret och ägget.

Ostkaka
14 november infaller ostkakans dag,  
fira genom att baka och servera denna 
enkla variant av ostkaka!
6 port

3 ägg
0,5 dl socker
2 st bittermandlar
1 dl hackad mandel
1 dl grädde
2 dl mjölk
500 g keso
0,5 dl vetemjöl
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Öppettider
Mån-tor 11.30-22.00
Fre   11.30-sent
Lör  12.00-sent

Söndagar stängt t.o.m. april.

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

La Famiglia är en hemtrevlig italiensk 

restaurang i hjärtat av Tidaholm med fokus 

på en trevlig atmosfär, generös service 

och naturligtvis utsökt mat. Vi använder 

de bästa ingredienserna och strävar efter 

njutningsfulla upplevelser. Ser fram emot  

din bokning!

Dagens lunch 
Måndag-fredag 11.30-15.00, pris: 110:-.

Varje dag väljer du mellan 7 olika rätter: 

svensk husmanskost som dagens kött, fisk, 

vegetarisk, 2 pastarätter eller 2 olika pizzor.

Pensionärsrabatt 10%. 

Helglunch
Helglunch serveras på  

lördagar kl. 12.00-16.00. 

À la carte
På kvällarna serveras à la carte från  

det italienska köket. Ni hittar vår nya  

höst- och vintermeny på vår hemsida  

www.lafamigliarestaurang.com  

och här kan ni även boka bord! 

Restaurang i Tidaholm
med doften av Italien!

Julbord
Buon Natale! God Jul!

LUNCHKUPONGER 
1100:- för 12 kuponger  
(ord. pris 1320:-)

Två luncher gratis!

Nu har vi börjat med Foodora:

Ni beställer i appen och  
vi kör ut maten till er.

Gäller mån-fre 16.00-21.00, 

lör-sön 12.00-21.30.

Vi kommer att erbjuda en mix av svenskt  

och italienskt julbord från och med v. 48. 

Detta gäller endast för sällskap över  

20 personer som förbokas hos oss. 

JULEN 2022

COUNTRY
Krogshow & trerätters meny

spelas 25 nov-17 dec

CHRISTMAS

KÖP Biljetter nu!

grebbans.se

i HjO 
såklart!

SE ALLA DATUM & KÖP BILJETTER PÅ GREBBANS.SE

www.grebbans.se Tfn. 0730-314407info@grebbans.se
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HÖST & VINTER 
ONSDAGAR 11.30-14.00 LUNCHBUFFÉ
100:- inkl. salladsbord, kaffe och kaka.

LÖR 30/10 DANSBANDSKUNGEN i Valvet 
och Halloween-disco på Mellanplan. Förköp/entré 200:-

FRE 12/11 WHISKEYPROVNING med MACKMYRA
550:-/kuvert inkl. provning, mat och en starkdryck till maten. 
Begränsat antal platser.

LÖR 13/11 PUBKVÄLL med BAR  DJ Mer info kommer.

SÖN 14/11 FARSDAGSBUFFÉ
13.00 Smörgåsbord med småvarmt.
Inkl. dricka, kaffe och tårta. 250:-/kuvert. Endast bordsbokning.

LÖR 27/11 DOGGE DOGGELITO i Valvet 
och Bar DJ på Mellanplan. Förköp/entré 200:-
(Önskar man boka julbord, 495:- inkl. entré till Dogge).

TOR 2/12 • FRE 3/12 • LÖR 4/12 
TRADITIONELLT JULBORD MED
MEDUZA-FEELING av HENKE & PEDER SVEDER
18.30 Välkomstglögg, julbord, dessertbord och kaffe. 
495:-/kuvert. Endast förbokningar.

LÖR 4/12 JULMARKENBUFFÈ 
Liten julbuffé 11.30-15.00. Inkl dricka, kaffe. 200:-/kuvert.

FRE 10/12 • LÖR 11/12 TRADITIONELLT JULBORD
19.00 Välkomstglögg, julbord, dessertbord och kaffe. 
395:-/kuvert. Endast förbokningar.

SÖN 12/12 TRADITIONELLT JULBORD
19.00 Välkomstglögg, julbord, dessertbord och kaffe. 
395:-/kuvert. Endast förbokningar.

ONS 15/12 JUL-LUNCHBUFFÉ
150:- (drop in) Liten julbuffé med småvarmt, kaffe och pepparkaka.

Övriga dagar i december dukar vi upp julbordet efter Era önskemål!
Ring oss på 0502-711 17, så skräddarsyr vi bokningen efter Era 
önskemål. Välkomna! Angela & Fredrik med personal

www.fyranhuset.com
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Festvåning 4:an 
firar 25 år! 
Vi tackar alla våra kunder/gäster som följt med oss på resan,  
med artistkvällar, möten, konferenser, högtidsdagar och  
sammankomster i både glädje och sorg! 

LÖR 29/10 HALLOWEEN-PARTY  
2 DJ – 2 dansgolv. Förköpsbiljetter via Tickster.

SÖN 13/11 FARSDAGSBUFFÉ
Smörgåsbord med småvarmt.  
Bordsbokning 250:-/kuvert inkl. dricka, kaffe och tårta. 

LÖR 26/11 DJ PÅ MELLANPLAN och liveuppträdande  
med DANSBANDSKUNGEN i Valvet  
Förköpsbiljetter via Tickster. 

LÖR 3/12  JULMARKENBUFFÉ  
Med dricka, kaffe och julkaka. Drop-in 250:-/kuvert. 

TOR, FRE & LÖR  8-10/12 JULBORD och  
JUBILEUMSKROGSHOW med YELLOW CATS  
som bjuder på gamla godingar, rock n' roll m.m. Varm glögg i  
baren, traditionellt julbord med lättdryck, dessertbord och kaffe.  
Ring för bordsbokning, 595:-/kuvert 

LÖR 10/12 PUBKVÄLL MED DJ 22.00-02.00 
Fri entré fram till 23.00, sedan 100:-. 18 år leg. 

ONS 21/12 LITEN JULLUNCHBUFFÉ MED SMÅVARMT 
Drop in 150:-/kuvert. 

SÖN 25/12 TRADITIONELLT JULDAGSDISCO 
Förköpsbiljetter via Tickster. 

LÖR 31/12 NYÅRSCATERING
Meny finns på hemsidan. 

Julbord dukas upp efter era önskemål de flesta dagar.  
Finns olika dagar, tider och prisklasser,  
ring oss på 0502-711 17 för mer info.  

Angela & Fredrik med personal
Hellidens folkhögskola

522 94 Tidaholm
www.helliden.se

Välkommen till vår 
VÄLLAGADE 
JULLUNCH

Torsdag 15 december
Fredag 16 december 

Kl. 12.00-14.00.
Pris 270 kr.

Vid större sällskap,  
förboka gärna 0502-178 06.

Matdagar 2022-2023 – ett urval
November
 7 Kladdkakans dag
 11 Chokladens dag
 14 Ostkakans dag 
22 Wienerbrödets dag

December
 9 Pepparkakans dag 
 13 Lussebullens dag

Januari
 1 Internationella pizzadagen
 12 Marsipanens dag
22 Vinets dag 

Februari
 1 Vegetariska dagen 
 21 Fettisdagen/semmeldagen 
25 Pannkakans dag 

Mars
 2 Fössta tossdan i mass 
12  Alla korvars dag 
14  Pi-dagen (pajdagen)
25 Våffeldagen

April
 4 Morotens dag
12  Lakritsdagen
20 Polkagrisens dag

Maj
 11 Chokladbollens dag 
27  Ostens dag

Juni
 6 Färskpotatisens  
  och sillens dag 
18 Picknickdagen
 

Juli
 13 Paltdagen

Augusti
 7  Kräftpremiären
17  Surströmmingspremiären 
23 Köttbullens dag

September
 1 Kebabens dag 
 3 Svampens dag 
29 Kaffedagen
 29 Matsvinnsdagen
30 Skolmjölkens dag

Oktober
 4 Kanelbullens dag  
 4 Internationella tacodagen  
14  Räkmackans dag

Källa: receptfavoriter.se
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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
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OBS! Vaccinationen sker i Folkets Park Tidaholm. 
Vaccinationen är avgiftsfri för riskpatienter.  

Icke riskpatienter är välkomna att boka sig via 1177 eller vår hemsida efter den 21 november,  
vaccinationen sker då i Vårdcentralens lokaler.

DROP IN 

9-11 november 09.00-16.00.

Gäller endast riskpatienter.
Ha gärna kortärmad blus/skjorta.

Tidsbokade besök 
14-15 november 09.00-16.00.

Tidsbokning sker endast via 1177 eller via vår hemsida. 
Gäller endast riskpatienter. Ha gärna kortärmad blus/skjorta. 

Ladda gärna ner vår app Närhälsan Online

Otto 
Emma Hermansson och Johan Thor-
sell, Tidaholm, fick den 13 augusti en 
pojke, Otto. Vikt 3725 g, längd 54 cm.

Bertil
Olivia Lindgren och Karl-Olof Badh, 
Härja, fick den 3 juni en pojke, Bertil. 
Vikt 4140 g, längd 52 cm.

Sofia
Rachell Niebla och Stefan Persson, 
Tidaholm, fick den 25 april en flicka, 
Sofia. Vikt 2820 g, längd 48 cm. 
Hemma väntade storasyster Alwa.

Elton
Moa Andersson och Robin Davidsson, 
Tidaholm, fick den 30 mars en pojke, 
Elton. Vikt 4385 g, längd 52 cm. 

Estelle
Fanny och Kristian Hermansson, 
Tidaholm, fick den 20 juni en flicka, 
Estelle. Vikt 3890 g, längd 52 cm. Med 
på bilden är storasyster Edith. Foto: 
Sussies foto.

Fira en jubilar eller nyfödd?
Medverkan är gratis. Nästa nummer kommer ut 29/11-2/12, 

skicka bild och text senast 6/11 2022 till: 
familjesidan@tidareklam.com

Eller skanna QR-koden:
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Lova
Therese Johansson och Pontus Karls-
son, Tidaholm, fick den 28 juli en 
flicka, Lova. Vikt 3870 g, längd 50 cm. 
Hemma finns storebror Ville.

PA Verkstad AB
Tulpanvind AB
TPJ invest AB
Tidaholms Tass & Sax
Markketer-X SEO & Digital Marketing
MWT Byggservice
PV Solution

24/8
1/9
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Lokalt och nära i Tidaholm
Bank, Försäkring & Fastighetsförmedling

Vi har allt under samma tak och vi erbjuder ett komplett sortiment genom  
bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Välkommen till ditt lokala kontor i Tidaholm.  
Ni hittar oss på Gamla torget 6.
 
LFskaraborg.se  |  0502-777 260 

Vi erbjuder följande däckservice:

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

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

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

• Däckskifte

• Däckhotell

• Däckbalansering

• Lufttryck

• 4-hjulsmätning

• TPMS

• Byte av fälgar

• MC-, lastbils- samt traktordäcksförsäljning

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

Nyöppnad barnklädesbutik 
i Tidaholm!

Man kan lämna in sina barnkläder så hjälper 
Emelie att sälja dessa mot en provision.  
På Instagram finns inlämningsinfo.

Nu har vi fått in mycket overaller 

och jackor inför vintern!

Ons-fre: 10:00-17:00, lunchstängt: 13:00-13:30
Sista lördagen i månaden: 10:00-14:00

Lilla Kvitt finns på 
Facebook & Instagram

Emelie Johansen öppnade i september en ny butik på Torggatan 18

Här kan man köpa begagnade barnkläder 
i storlekar från 50 till 170 cl och babyartiklar



Öppet:  mån-fre 10-18, lör 10-13      Norra Kungsvägen 3,  Tidaholm      Tel. 0502-712 0022

Stort sortiment  
av kappor och 
ullfleece från:

Följ oss på Instagram  
– få 10% på ett helt köp  

Gäller ordinarie pris

Kängor från:

Vi finns på Inspiration Night den 27 oktober 18.30-21.00 på ToRo Färg och Heminredning  
Vi skannar dina fötter och provar ut ortopediska sulor från Aetrex.

HÖSTYRA

20%
rabatt på

JACKOR
Gäller 25/10-5/11 på ord. prisMånga av våra 

kunder använder

ROT- 
AVDRAGET

Gör det  
du också!

Joakim Ljungberg

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

Hitta ditt nya hem hos oss!
Vi har även lokaler.

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



PA Verkstad AB
Hägnelundsvägen 4
522 30 Tidaholm

Kontakta oss
Telefon: 0502-47 30 10
E-post: paverkstad@autoexperten.se

Öppettider
Måndag-fredag: 07.00-16.30
Lunchstängt: 12.00-12.45

Hjulskifte 
Säsongsskifta hos oss!

Vi kontrollerar, skiftar och 
besiktigar dina hjul.

Däckhotell 
Bestäm dina hjuls semesterkvalité

Vi kvalitetssäkrar, tvättar och tar hand 
om dina däck tills det är dags igen i 
vårt däckhotell.

Autoexpertenkortet 
Snabb service – långsam betalning

Dela upp betalningen i din takt under  
24 månader räntefritt med  
Autoexperten-kortet. 

350 kr 250 kr
/säsong
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     Fem beskrivande ord  
om dig i en platsannons?
– Glad, positiv, god lyssnare, ödmjuk 
och gillar skogspromenader (för man 
saltar väl aldrig i en platsannons?).

     Vad hade du för  
dröm som liten?
– Först ville jag bli kock, men när 
jag blev äldre skulle jag absolut inte 
bli kock. Då ville jag bli något inom 
musik. Sen hamnade jag i restau-
rangbranschen...

     Om du inte jobbade på 
Jives, vad skulle du jobba  
med istället?
– Snickare.

     Vilken egenskap hos dig 
tycker du mest och minst om?
– Det jag tycker mest om är att jag 
inte är rädd för nya utmaningar 
och lära mig nya saker. Jag tycker 
absolut minst om att jag skjuter upp 
saker som inte är så roliga.

     Vem skulle du vara 
om du fick vara en annan 
person/figur för en dag?
– Vår katt Jean-Classic. Han verkar 
ha det riktigt gött på dagarna.

     Vad är din drömsemester?
– Åka husbil med familjen när 
barnen håller sams.

     Vilken är den  
bästa film du sett?
– Tror inte att jag sett en hel film utan 
att somna.

     Vilken musik lyssnar du 
helst på?
– Lyssnar på det mesta. Varje situation 
har sin typ av musik.

    Om du fick resa tillbaka  
i tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle  
det vara?
– Kanske inte är just en händelse, 
men skulle vilja åka tillbaka och ta 
tillvara mer på tiden ihop med min 
mor.

     Din värsta fobi?
– Tvättmaskinen.

     Vilken är din favoritapp?
– YR & Youtube.

    Vilken är din favoritpryl?
– Min sänksåg.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
– Ost, musli, yoghurt, öl, champagne.

     Har du någon udda/
oväntad förmåga?
– Kan somna var som helst. 
 
     Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i? 
– Ser inte på vanlig tv. Vad går det för 
program nuförtiden?

     Vilket uttryck använder  
du för mycket?
– ”Inga överdrifter/nu varvar vi ner”. 
Sägs främst till barnen.

     Om du är tvungen att 
tatuera dig, vilket motiv  
väljer du?
– Jag gjorde en semla på benet i 
vintras så det får väl bli ett bakverk 
till antar jag. Det lutar åt en lussekatt 
till jul.

     Om du får välja vad du ska 
äta som sista måltid, vad står 
på menyn?
– Sushi.

     Främsta levnadsregel?
– Håll käften och jobba.

     Vilket är ditt smultronställe 
i Tidaholms kommun?
– Har inget speciellt ställe där jag 
plockar smultron, men hade jag haft 
det så är det hemligt.

     Vad skulle du vilja  
ändra på i Tidaholm?
– Jag skulle vilja se mer engagemang 
ifrån politiken. Hur utvecklar man 
staden och gör den mer attraktiv? 
Hur gynnar man företagandet?

     Vad händer närmaste  
tiden privat? 
– Fortsätter bygga på huset och  
inbillar mig själv att jag ska färdig-
ställa alla påbörjade projekt.

     Vad händer närmaste  
tiden på jobbet? 
– Vi har mycket på gång, men inget 
som är färdigt i skrivande stund. Vi 
försöker ständigt att utveckla oss och 
hitta på nya saker.
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23 snabba med  
Viktor Sandvik

Lättsövd byggare

Ålder: 31 år.

Familj: Fru, två barn och två katter.

Utbildning: Samhäll med ekonomisk inriktning på gymnasiet.

Yrke: Bagare/kock på Jives.

Hobby: Bygga och renovera.
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Linser på lager

Mån-fre  09.30-18.00   
Lunch  13.00-14.00

Tel. 0502-102 36
www.fransensoptik.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Det är skillnad  
på glas och glas!

PROGRESSIVA  
GLAS fr. 2995:-

Välkomna in och prata glas med oss!

Bra

Bättre

Bäst

Skräddarsytt

Delbetala räntefritt

HÖSTENS NYHETER ÄR HÄR!

Nytt märke  
i vår butik:

Glasögon:

50%
på andra paret

Gäller vid köp av alla glasögon med  

progressiva glas t.o.m. 30/11 2022.

Delbetala räntefritt
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Rakningstips för män
Rakar du dig med rakhyvel eller är du stolt skäggbärare? Genom att göra 
på rätt sätt får du ett bra resultat och undviker irriterad hud efteråt.

Ett första tips är faktiskt tiden på 
dygnet. Tidigt på morgonen är  
huden nämligen fortfarande svullen  
efter djupsömnen. Vänta med rak-
bestyren tills huden vaknat till liv 
och blodcirkulationen kommit igång.
Ännu bättre blir det om du först tar en 
dusch eller ett bastubad. 

Låt löddret verka
Att raklödder skonar huden vet du 
men visste du att du bör vänta en  
liten stund innan du börjar raka? 
Då hinner skäggstråna mjukna  
och därmed bli lättare att raka av.   
Torrt skägg är nämligen lika starkt  
som koppartråd. Har du till exempel  
ärr eller födelsemärken i ansiktet som  
du inte vill skada? Det finns genom- 
skinliga rakgeler så du ser var du 
rakar. Har du slut på raklödder? 
Vanlig tvål, schampo eller balsam  
fungerar bra som substitut.

Använd rakhyveln rätt
Rengör rakhyveln och byt rakbladen 
ofta. Den fuktiga och varma bad-
rumsmiljön är gynnsam för bakterie- 

tillväxten. Skölj rakhyveln efter  
användning och det är också en bra 
idé att sprita eller koka den. Rådet  
är att raka medhårs. Det är inte 
bara mest skonsamt för huden utan  
minskar även risken att skägget  
börjar växa inåt. Mothårs rakning 
blir dock mer hudnära. Börja i så 
fall med att raka medhårs för att 
sedan avsluta med några lätta drag 
mothårs. Det finns dock inga belägg 
för att rakningen blir bättre om du 
trycker för hårt, effekten blir istället 
att huden tar stryk. 

Efterbehandla
Klassiskt rakvatten täpper till  
porerna och verkar anticeptiskt tack 
vare att den innehåller alkohol. Rak- 
vattnet kan även kombineras eller  
ersättas med rakbalsam som åter- 
fuktar huden. 

Om du har skägg
Du som bär välvårdat skägg sparar  
nog inte in på t iden framför  
spegeln, snarare tvärtom. Att få till 
en genomtänkt symmetrisk skägg-

frisyr på sig själv är svårt. Faktiskt 
så svårt att många professionella  
barberare låter andra forma deras 
eget skägg. Men behandla kundernas 
skägg kan de, besök gärna någon av 
salongerna som dykt upp i Tida-
holm under senare år. 

Trimma skägget
Att fukta skägget innan trimning är 
en bra idé. I motsats till rakningen 
är mothårs trimning bäst. Saknar  
du elektronisk trimmer kan du  
klippa eller raka skägget genom en  
kam enligt bilden nedan. En nagel- 
sax kommer åt nära och kan rekom-
menderas. Källor: metromode.se, gillette.se

 
 

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

Se mer på  www.dackhotellet.nu

VINTERDÄCK TILL RÄTT PRIS!

Ring för pris på övriga dimensioner och märken
Priserna gäller monterat och balanserat med ny ventil på kundens egen fälg. 280:- tillkommer vid hjulskiftning på bil (70:- per hjul)  

ALUMINIUMFÄLGAR
15 TUM  Fr. 970:-
16 TUM  Fr. 970:-
17 TUM  Fr. 1100:-
18 TUM  Fr. 1295:-

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
GOODYEAR UG ICE ARCTIC 185/65-15 88T 1190:-
HANKOOK W429 185/65-15 92T XL 1050:-
GREEN-MAX WINTER 185/65-15 88T 885:-
GOODYEAR  UG ICE ARTIC 195/65-15 95T XL 1250:-
HANKOOK W429 195/65-15 95T XL 1075:-
GREEN-MAX WINTER 195/65-15 95T 925:-
GOODYEAR UG ICE ARTIC 2 205/55-16 94T XL 1635:-
HANKOOK W429 205/55-16 94T XL 1300:-
GREEN-MAX WINTER 205/55-16 94T 1015:-
GOODYEAR UG ICE ARTIC 2 205/60-16 96T XL 1620:-
HANKOOK W429 205/60-16 96T XL 1350:-
GREEN-MAX WINTER 205/60-16 96T 1050:-
GOODYEAR UG ART 2 SUV 225/65-17 106T XL 2430:-
HANKOOK W429 235/65-17 108T XL 2060:-
GREEN-MAX WINTER SUV 235/65-17 108T 1375:-
GOODYEAR UG ART 2 SUV 235/60-18 107T XL 2685:-
HANKOOK W429 235/60-18 107T XL 2015:-
LAUFENN I FIT ICE 235/60-18 107T XL 1695:-

Friktionsdäck
GOODYEAR  UG ICE 2 185/65-15 88T 1180:-
HANKOOK W616 185/65-15 92T XL 935:-
GREEN-MAX ICE I-15 185/65-15 92T 870:-
GOODYEAR  UG ICE 2 195/65-15 95T XL 1265:-
HANKOOK W616 195/65-15 95T XL 975:-
GREEN-MAX ICE I-15 195/65-15 95T 910:-
GOODYEAR UG ICE 2 205/55-16 94T XL 1545:-
HANKOOK W616 205/55-16 94T XL 1255:-
GREEN-MAX ICE I-15 205/55-16 94T 960:-
GOODYEAR UG ICE 2 205/60-16 96T XL 1515:-
HANKOOK W616 205/60-16 96T XL 1265:-
GREEN-MAX ICE I-15 205/60-16 96T 1000:-
GOODYEAR  UG ICE SUV 235/65-17 108T 2315:-
HANKOOK RW 10 X 235/65-17 108T 1960:-
GREEN-MAX ICE I-15 235/65-17 108T 1350:-
GOODYEAR UG ICE SUV G1 235/60-18 107T 2485:-
HANKOOK WINTER  EVO3 X 235/60-18 107H 1820:-
GREEN-MAX ICE I-15 235/60-18 107T 1350:-

Dina vinterdäck hittar du hos oss!

Ring 0502-404 37

Ring för pris på 
dimensioner och märken
Mobil 070-54 404 37

Skövde

Falköping

Mullsjö

Tidaholm
193
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Däckhotellet

www.dackhotellet.nu

Alla har nära till Däckhotellet
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Mobil 070-54 404 37
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193

26

Däckhotellet

www.dackhotellet.nu

Alla har nära till Däckhotellet

Dina vinterdäck hittar du hos oss!

Ring 0502-404 37

Ring för pris på 
dimensioner och märken
Mobil 070-54 404 37

Skövde

Falköping

Mullsjö

Tidaholm
193

26

Däckhotellet

www.dackhotellet.nu

Alla har nära till Däckhotellet

Dina vinterdäck hittar du hos oss!

Ring 0502-404 37

Ring för pris på 
dimensioner och märken
Mobil 070-54 404 37

Skövde

Falköping

Mullsjö

Tidaholm
193

26

Däckhotellet

www.dackhotellet.nu

Alla har nära till Däckhotellet

Dina vinterdäck hittar du hos oss!

Ring 0502-404 37

Ring för pris på 
dimensioner och märken
Mobil 070-54 404 37

Skövde

Falköping

Mullsjö

Tidaholm
193

26

Däckhotellet

www.dackhotellet.nu

Alla har nära till Däckhotellet

S
M
A
R
T

V
A
R
D
A
G



30

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

Privatstäd • Företagsstäd • Fönsterputs • Flyttstäd

Peeyaporn

Peeyaporn  
Thaimassage

Massage, fotvård  
och frisör i Manhem
Peeyaporn har nyligen öppnat sin salong i Manhem på Norra Kungsvägen 11. 

Hon har tidigare haft salong i Borås men har nu flyttat till Tidaholm.

MASSAGEBEHANDLINGAR

• Thaimassage

• Oilmassage

• Punktmassage

• Örtmassage

• Kokosmassage

• Huvudmassage

• Ansiktsbehandling

• Fotvård

• Fotmassage

• Hot stone-massage

HÅRKLIPPNING

Vuxna 200:-

Pensionär 150:-

Barn upp till 12 år 150:-

Bokning på 073-030 58 24 eller drop-in!

Öppettider
Mån-fre  09.00-19.00
Lör 10.00-19.00
Sön Stängt

Telefon:  073-030 58 24

          Vi har Epassi.                     

Köp  
present- 

kort!



Är du ny i Sverige och känner att du vill ha större möjlighet att lära dig språket och mer om ditt nya hemland?
Eller har du bott i Sverige hela ditt liv och känner att du vill vidga dina vyer? 
Vägen till integration i Tidaholm går genom de som bor här och genom personliga möten. Hejsan språkvän är en mötes- 
plattform för människor som vill träffa en ny vän från en annan kultur. Det är ett sätt att umgås över gränserna och bygga 
broar mellan människor. Din vänskap, kunskap och engagemang är betydelsefullt och kan hjälpa andra att känna en ökad  
delaktighet i samhället. Här ges ni möjlighet att öva nytt språk, lära sig ny kultur och utveckla intressen, skapa nya kontakter 

ka, promenad eller vad ni tycker om  
att göra.  Kontakten är frivillig och pågår så länge ni själva känner och bygger på att ni båda är delaktiga, visar respekt,  
öppenhet och god vilja.  

Du som är över 18 år och känner att du vill lära känna nya människor, är intresserad av språk och kultur.  
Det spelar ingen roll om du är ny i Sverige eller har bott här hela ditt liv. Det är just skillnaden som gör mötet mer givande. 

1. Du anmäler att du antingen vill ha en språkvän eller att du vill
vara någons språkvän.   Allt sker på frivillig basis och är utan
ersättning. För att kunna anmäla dig måste du vara minst 18 år.

2.
ålder, familjDetta bygger på sökandenas angivna intressen, 

och egna önskemål.     Vi kontaktar er och stämmer av kring
vår matchning.  Vi träffas gemensamt för att samtala och
presentera oss för varandra.

3. Ni får varandras uppgifter och sköter därefter kontakten
själva med varandra. Man kan alltid kontakta samordnaren om
frågor skulle uppstå.    Vi kontaktar er efter ett tag och stämmer av
hur det gått. Samordnaren ansvarar för att eventuella
frågor och problem hanteras korrekt.

Kontakt och mer information finns 
via tidaholm.se/hejsansprakvan 
Mail:  hejsansprakvan@tidaholm.se 
Telefon 0502-60 64 84  

Bli en del av 
integrationen 

du med! 

Vi matchar en språkvän eller en familj med en sökande.

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

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

Medlem i:

Körkortspaket 1
12 st körlektioner
Risk 1
Risk 2
Webbtester obegränsat

12 800:-

Körkortspaket 2
5 st körlektioner
Risk 1
Risk 2
Webbtester obegränsat

7550:-

Introutbildning
För dig som ska övningsköra  
och vara handledare

2/11  16.30-20.00
19/11 09.00-12.30

Dags att ta körkort?

KONTORET ÖPPET  
tisdag och torsdag  
kl. 16.00-18.00 

ALLHELGONAHELGEN
I SVENSKA KYRKAN TIDAHOLM
Kyrkorna är öppna kl. 8.00-18.00 för 
ljuständning och en stund i stillhet, med 
undantag för Vättaks kyrka, Östra Gerums kyrka, 
Suntaks gamla kyrka och Mobackens kapell.

Se allt som händer och läs mer om 
allhelgonahelgen på webben!

Är du ny i Sverige och känner att du vill ha större möjlighet att lära dig språket och mer om ditt nya hemland?
Eller har du bott i Sverige hela ditt liv och känner att du vill vidga dina vyer? 
Vägen till integration i Tidaholm går genom de som bor här och genom personliga möten. Hejsan språkvän är en mötes- 
plattform för människor som vill träffa en ny vän från en annan kultur. Det är ett sätt att umgås över gränserna och bygga 
broar mellan människor. Din vänskap, kunskap och engagemang är betydelsefullt och kan hjälpa andra att känna en ökad  
delaktighet i samhället. Här ges ni möjlighet att öva nytt språk, lära sig ny kultur och utveckla intressen, skapa nya kontakter 

ka, promenad eller vad ni tycker om  
att göra.  Kontakten är frivillig och pågår så länge ni själva känner och bygger på att ni båda är delaktiga, visar respekt,  
öppenhet och god vilja.  

Du som är över 18 år och känner att du vill lära känna nya människor, är intresserad av språk och kultur.  
Det spelar ingen roll om du är ny i Sverige eller har bott här hela ditt liv. Det är just skillnaden som gör mötet mer givande. 

1. Du anmäler att du antingen vill ha en språkvän eller att du vill
vara någons språkvän.   Allt sker på frivillig basis och är utan
ersättning. För att kunna anmäla dig måste du vara minst 18 år.

2.
ålder, familjDetta bygger på sökandenas angivna intressen, 

och egna önskemål.     Vi kontaktar er och stämmer av kring
vår matchning.  Vi träffas gemensamt för att samtala och
presentera oss för varandra.

3. Ni får varandras uppgifter och sköter därefter kontakten
själva med varandra. Man kan alltid kontakta samordnaren om
frågor skulle uppstå.    Vi kontaktar er efter ett tag och stämmer av
hur det gått. Samordnaren ansvarar för att eventuella
frågor och problem hanteras korrekt.

Kontakt och mer information finns 
via tidaholm.se/hejsansprakvan 
Mail:  hejsansprakvan@tidaholm.se 
Telefon 0502-60 64 84  

Bli en del av 
integrationen 

du med! 

Vi matchar en språkvän eller en familj med en sökande.
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Agneta Karlsson:

K R Ö N I K A N

Mörkret omsluter oss på många vis 
den här tiden. Visst, november är en 
mörkrets månad, det är vi vana vid, 
men med en pandemi som inte är 
över och ett vansinnigt krig som vi 
inte ser någon mening i, gör mörkret 
extra mörkt. Var hittar vi ljus i detta 
mörker, eller åtminstone ljusglimtar?

Den här hösten har jag funderat 
mycket över ordet mångfald. Jag har 
haft lite extra tid till funderingar  
under mina cykelturer till och från 
jobbet (bor ju i vackra Ekedalen) 
och till andra platser. Att cykla är 
fantastiskt! Dels för att få mer tid att 
tänka och bearbeta, och mer tid att 
hinna förundras. Det finns så mycket 
man ser när man cyklar som man 
missar när man åker bil. Alla spän-
nande småvägar att utforska runt 
Tidaholm, skiftningarna i naturen – 
jag har aldrig tänkt på att det finns så 
många gröna färger som sedan börjar  
spraka i gult, orange och rött…  
Vilken enorm mångfald! Som präst 
tänker jag mig Gud som en fantastisk 
konstnär som älskar olika! Som  
skapar nytt och gör allt för att  
överraska oss. Varför annars allt 
detta olika vackra?

En ljusglimt i september var ju kultur-
helgen! Otroligt så många duktiga  
kreativa människor i vår bygd som 
visade upp sina vackra och funktio-
nella ting. Vilken mångfald!

November månad inleds med ljus-
tändarhelgen – besök en kyrkogård 
och se alla ljus som trotsar mörkret. 
Ljus som berättar att vi inte glömt, 
att vi saknar och längtar, att vi tror 
på det goda, att mörker och död inte 
har sista ordet utan kärlek och liv. 

Kyrkogårdarna är vackra platser året 
om. Just nu arbetar Svenska kyrkan 
Tidaholm med att göra kyrko- 
gårdarna mer klimatsmarta. Maskiner  
och fordon ses kontinuerligt över 
och miljöanpassas vid nya inköp. 
Inga farliga kemikalier används, all 
diesel är utfasad och arbetet med att 
byta ut bensindrivet mot batteri-
drivna maskiner har kommit långt.

På Hömbs kyrkogård utanför Tida-
holm, anläggs en äng för att hjälpa 
naturens mångfald. Visst står vi ut 
med att låta gräset växa, innan vi ser 
det vackra resultatet? 

Vad kan vi mer hjälpas åt med? Inga 
plastkrukor eller plastblommor på 
gravarna förstås, och vad kan ersätta 
batteriljus? Vill någon anlägga bi-
kupor i anslutning till kyrkogården? 

Kanske finns det till och med någon 
som vill smycka altaret i kyrkan  
med blommor från trädgården  
sommartid?

För riktiga ljusglimtar i mörkret är 
allt arbete som görs för att vi ska 
lämna goda avtryck under vår tid på 
den här jorden. Tänk nu inte: ”det 
lilla som jag kan bidra med är en 
droppe i havet”. Tänk i stället. ”en 
droppe i havet gör ringar på vattnet 
– det som jag kan göra kan locka  
andra att tänka klimatsmart”!

Agneta Karlsson 
Kyrkoherde

November månad inleds 
med ljuständarhelgen  
– besök en kyrkogård 
och se alla ljus som  
trotsar mörkret.”
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Ljus i mörkret

SERVICE
av robotklippare +

VINTER- 
FÖRVARING

1795:-

0708-147 270 • jkservicehb@gmail.com

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

Vi hjälper er från start till mål: utför besiktning av gräsmattan  
– försäljning av lämplig robot – installation – reparation.

Vänd er med förtroende till riktig fackman, med över  
30 års erfarenhet ser vi till att det fungerar!

SERVICE
av robotklippare

1495:-



TILLSAMMANS- 
 VECKORNA 

November 2021
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:
10 november - Nya perspektiv på autism och 
autister
En föreläsning med Torbjörn Andersson om alternativ till 
psykiatrins syn på autism. Med goda värderingar bygger 
man bättre liv för autister och andra neurodivergenta.
Tid & plats: kl. 18.30, Biblioteket

10 november - Information till personer med 
funktionsvariationer och deras anhöriga
Träffa Attention Skaraborg och Studieförbundet Vuxen-
skolan som informerar om kommande aktiviteter för 
personer med funktionsvariationer och deras anhöriga. 
Tid & plats: kl. 10-13, Biblioteket

10 november - HBTQIA+ Grundkurs
HBTQIA+, vad är det egentligen? En kväll för dig själv 
eller någon du känner.
Tid & plats: kl. 18,                ABF:s lokal på Torggatan 6C

11 november - Tidaholms koldioxidbudget
David Lindh, miljöstrateg, presenterar Tidaholms kom-
muns koldioxidbudget, framtagen med hjälp av Chalmers 
Tekniska högskola, och berättar om vad vi tillsammans 
kan göra för att minska våra utsläpp.
Tid & Plats: kl. 13 & kl. 18, Biblioteket

12 november - Familjecentralens dag
Aktiviteter för familjen, så som sångstund, pyssel och 
tipsrunda. Alla är välkomna. Barnen bjuds på glass. 
Tid & Plats: kl. 9.30-12, Familjecentralen

15 november - Demokrati gör vi tillsammans
Riksdagsledamot Erik Ezelius berättar om demokrati. 
Tid & plats: kl. 18, digitalt

17 november - Guldkväll för ideella
Den 17 november hyllas de ideella krafterna i Tidaholm 
med en festlig kväll.
Tid & plats: Inbjudan via föreningar

22 november - Våga fråga
En föreläsning om varningstecken på psykisk ohälsa, fakta 
och myter om självmord och tips på stöd.
Tid & plats: kl. 18-19.30, Disponentvillan

25 november - Självmedkänsla, att stötta sig 
själv i motgångar
Negativa tankar om sin egen person kan leda till psykisk 
ohälsa. En föreläsning med Agneta Lagercrantz som ger 
redskap i att hantera överdriven självkritik.
Tid & plats: kl.18.30, Tidaholms kyrka

Arrangörer: Tidaholms kommun, Svenska kyrkan, 
RF Sisu, 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 2021.indd   1Affisch tillsammans-veckorna 2021.indd   1 2021-10-08   11:58:202021-10-08   11:58:20
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Ring för kostnadsfri offert: 

076-130 34 99

TIDAHOLMS
GLASMÄSTERI

Vi hjälper er med inomhusmålning,  
glasbyte och tapetsering!

#Vägraskuld 
1 nov 18.00-20.00, Disponentvillan
Föreläsning om att vara ung anhörig till någon med sjukdom eller missbruk.
 
Bli mer energismart i vinter
9 november 17.00, Sagabiografen
Föredrag och energimingel, om hur du kan sänka dina energikostnader.
Rådgivning från Tidaholms Energi och kommunen.
 
Familjecentralens dag  
11 nov 09.30-12.00, Familjecentralen
Sång, musik, hemlig gäst och fika för barn och föräldrar.
 
Äldre män pratar om livet  
11 nov 09.00-16.30, Disponentvillan
Ta del av resultatet från projektet ”Vi pratar om livet – män 70+”.
 
Klimatpolitiskt samtal och debatt  
24 november 17.30, Disponentvillan
Samtal mellan företrädare för de politiska partierna om  
kommunens koldioxidbudget.
 
Självförsvarskurs  
29 november 18.00-21.00, Vuxenskolan Stadsbiblioteket (anmälan krävs)
Lär dig om självförsvar och att förebygga hot och våld.
 
Hela programmet hittar du på tidaholm.se/tillsammans

För mer info kontakta Malin Gustafsson, 
malin.gustafsson@tidaholm.se

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

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

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

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

Välkommen till tidaholms bildelar!

TILLSAMMANSVECKORNA
#tillsammanstidaholm
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Välkommen till Rotary 
Rotary är ett globalt nätverk av över 1,4 miljoner handlingskraftiga  
människor i mer än 46 000 klubbar runtom i världen. 
 
Gemensamt för oss alla är att vi vill mötas, utvecklas och ständigt vidga 
våra vyer, samtidigt som vi vill göra goda insatser för samhället, både här 
hemma och längre bort. Känns det rätt och du vill du vara med att ta 
ansvar för en hållbar samhällsutveckling och få nya vänner – då är Rotary 
något för dig! Rotarys medlemmar finns i nästan 500 klubbar i Sverige. 
Klubbarna är organiserade i tio distrikt som leds av distriktsguvernörer. 
Tidaholms Rotaryklubb tillhör distrikt 2380 vilket i princip motsvarar 
Skaraborg och Jönköpings län.

Rotary har sju fokusområden:
•  Främja fred

•  Få lokala ekonomier att växa

•  Rent vatten, sanitet och hygien

•  Rädda mödrar och barn

•  Stödja utbildning

•  Skydda miljön

•  Bekämpa sjukdom

Kommande veckomöten i höst:
25/10 Hanna Asp berättar om Kuba

1/11 Börje Erdtman från Ankarstiftelsen kommer 
  och berättar om vårt globala Colombiaprojekt

8/11 Zelal-Sara Yesildeniz från lokala partiet Vi Tidaholm

15/11 Eva Eriksson, f.d. kommunalråd och nu ordförande i SPF

22/11 Magnus Sundén, vår nye kommundirektör

Är du intresserad av att bli medlem i Rotary?
Vi har möten varje tisdag kl. 12.00-13.00 på Tidaholms Stadshotell. På vår hemsida:  
www.tidaholm.rotary2380.se hittar du mer information om vår klubb och du ser även kommande  
föredrag under hösten. Är du intresserad kan du komma med som gäst vid våra tisdagsmöten.  
Anmäl dig på e-post: fredriknossler@gmail.com vilket möte du vill komma på.

End Polio Now 
Vårt största och mest kända projekt är End Polio 
Now. Projektet startade 1985 och tillsammans med 
Bill & Melinda Gates Foundation har Rotary bidragit 
med 2 miljarder USD till utrotandet av polio. För 
varje krona som Rotary samlar in till utrotning av 
polion bidrar Bill & Melinda Gates Foundation med 
det dubbla. Dessutom har rotarianer världen över 
bidragit med oräkneliga volontärtimmar. Sedan  
projektet startades har över två miljarder barn  
vaccinerats i fler än 110 länder. 

Vad är polio?
Poliomyelit är en infektionssjukdom som oftast  
drabbar barn under 5 år. De flesta känner till det 
som poliovirus. Viruset sprids från person till person, 

vanligtvis genom förorenat vatten. Det kan attack-
era nervsystemet och i vissa fall leda till förlamning. 
Även om det inte finns något botemedel, finns det 
ett säkert och effektivt vaccin – ett som Rotary och 
våra partners använder för att vaccinera över  
2,5 miljarder barn över hela världen.

Internationella poliodagen
Den 24 oktober är det internationella poliodagen 
över hela världen. Hjälp oss att hjälpa! Tidaholms 
Rotaryklubb samlar in pengar under v. 42-43 som 
går till fonden End Polio Now. Vill du också vara med 
och hjälpa så kan ni swisha in ert bidrag på  
nr. 123 504 82 93. Skriv End Polio Now i  
meddelande. Tack för ditt bidrag!

Colombiaprojektet
Tidaholms Rotaryklubb har varje år något lokalt 
och globalt projekt. Det globala projektet under 
verksamhetsåret 2022-2023 är Colombiaprojektet.  
Projektet innebär i korthet att tillhandahålla vatten 
till de fyra kommunerna som tillhör reservatet för 
ursprungsbefolkningen Wayuu Trapio Gacho  
– L Meseta i departementet Guajira i Colombia.  
Vi ämnar att i dessa samhällen bygga fyra brunnar 
med pumpar samt installera fyra reningsverk med 
desinfektionskapacitet. 

Aktuellt från Tidaholms Rotaryklubb

Tidaholms Rotaryklubb  •  www.tidaholm.rotary2380.se
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Besök av distriktsguvernören Per Hansson.
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Köp julklappar  
från kända märken:

Populära gåvokort  
Välj valör från 200:-  

Markus Aujalay, Sagaform, Orrefors,  
Kosta Boda m.fl.

till 1600:- exkl. moms  
Du väljer själv din tilläggsgåva och 

sedan valfri produkt på nätet, 
värde ca 500-2000:- (inkl. moms)
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Orrefors Hunting Cooler 
410846
Kylbag i grov canvas med justerbar axelrem och ordentliga 
handtag. Med rejäl isolering håller den matsäcken kall under 
hela utflykten. Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 27 L
Styckpris: 529:- 

Orrefors Hunting 
Cooler Backpack 
410847
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig 
canvas, stort huvudfack och tre 
mindre fickor för tillbehör. 
yggsäcken har reglerbara 
remmar och håller picnicen 
välkyld under hela dagen. 
Detaljer i PU-läder.
Färg: grön 65, grå 95
Volym: ca 23 L
Styckpris: 529:-  

Julpris
449:-
(vid 50st)

Julpris
449:-
(vid 50st)

Jays
43T00517
S-go mini högtalare

299:-/st (Ord rekpris: 499:-)

Orrefors Jernverk
411185
2-pack kryddkvarnar

299:-/st (Ord rekpris: 549:-)

Orrefors Hunting
411184
Termos 60cl

149:-/st (Ord rekpris: 299:-)

Edblads
4344020
Skohorn, matt stål

299:-/st (Ord rekpris: 399:-) 

Julpriser vid köp av gåvokort Reservation för slutförsäljning

VI REKOM
M

EN
DERAR

Exempel picknick set beståenda av 
Sagaforms populära picknick koppar med 
vackert kristallmönster, picknick pläd och 
stålflaska. Picknickpläden har vattenavvi-
sande undersida och fack med dragkedja 
för förvaring och stålflaskan en avancerad 
vakuumkonstruktion med dubbla stålvä-
ggar och kopparhölje som ger den extra 
bra isolering utan kondens. Flaskan håller 
drycken iskall i upp till 24 timmar eller varm 
i upp till 12 timmar.

Picknick kaffekopp, 4-pack  
Art.nr: 5018222  
Material: Akrylplast  
Skötselråd: Tål ej maskindisk  
Mått: 8x8x8cm 20cl  
Förp.typ: Box  
Pris > 48 st: 179,00  
Pris 1-48 st: 199,00  
Rek.butikspris: 249,00

City pläd, kaffekoppar och  
stålflaska, 75 cl
Pris inklusive presentbox Medium

639 kr/set

Stålflaska stor, svart  
Art.nr: 5017706  
Material: Rostfritt stål med kop-
parskikt, dubbelväggig  
Skötselråd: Tål ej maskindisk  
Mått: 8x8x30cm 75cl  
Förp.typ: Box  
Tryckkod: 6, 17, 21  
Pris > 48 st: 210,00  
Pris 1-48 st: 229,00  
Rek.butikspris: 329,00

City picknickpläd, grå  
Art.nr: 5017334  
Material: Polyester/PEVA  
Skötselråd: Tvätta för hand  
Mått: 130x170cm   
Förp.typ: Hangtag  
Tryckkod: 11, 18, 22, 23  
Pris > 48 st: 215,00  
Pris 1-48 st: 235,00  
Rek.butikspris: 299,00
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Köp dina 
julklappar

på Tida Reklam!
Vår julutställning startar tisdag 1/11 

kl. 08.00 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!

9

Exclusive
BONUSGÅVA 3

MARKUS LILLA BRÄDA FÖR OST & TAPAS + TRE BESTICK

Exclusive

Brädan ligger vackert förpackad i
en exklusiv present/färgkartong.

Markus Aujalays logo på brädan.

BONUSGÅVA 3 MARKUS LILLA BRÄDA FÖR OST OCH TAPAS MED TRE BESTICK  + GÅVOKORT EXCLUSIVE MED VALBAR GÅVA

Exklusivt set med gåvokort tillsammans med en bonusgåva; elegant och vackert designad bräda i acacia trä med 3 bestick. Passar som uppläggningsbricka av delikatesser. Storlek 
48x20x1,5 cm. Levereras i en exklusiv present/färgkartong. Kortet levereras separat tillsammans med bonusgåvan. Frakt och hanteringskostnad tillkommer, 79:-/gåvokort. 

Art.nr. 8053 Bonusgåva 3 Markus lilla bräda med tre bestick + gåvokort Exclusive. 

Vid köp 1-49st Pris 598:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp 50-99st Pris 549:-/kort inklusive bonusgåva

Vid köp >100st Pris 498:-/kort inklusive bonusgåva

Se hela det valbara sortimentet på: www.tingsgiftcard.se



BIL-BIL-
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• Maskintvätt• Maskintvätt
• Gör det själv• Gör det själv

Dags för  
VINTERDÄCK!

• Försäljning av däck från kända  
leverantörer t.ex. Michelin,  
Firestone, Bridgestone m.fl.

• Hjulskiften, ring och boka tid!
• Däckhotell
• Biltvätt

Stallängsvägen 7  •  Tel 0502-711 52

Kopparn
Bensin BILUTHYRNING

Butik, Personbilsdäck, Släpvagnsservice,  
Släpvagnsförsäljning

Vi hyr ut:
• Bilar
• Flakvagnar
• Släpkärror
• HästtransporterKlippning  •  Skägg  •  Vaxning  •  Ansiktsbehandling  •  Massage

Herr 230:-  Dam 250:-  Barn 200:-  Ansiktsbehandling 399:-  Skägg 99:-  Pensionär 199:-

Han kommer från Libanon och har över 15-års erfarenhet inom frisör- och barberaryrket.

Ny frisör och barberare i Tidaholm!

Drop-in i mån av tid
Torggatan 12A, mittemot Sagateatern.

Bokning 072-266 50 26

  MR.Barber
Mr Barber



t

30%
på utvalda stolar  
från Torkelssons  

t.o.m. 14/11

www.mobelkop.se
Ramstorpsvägen 2,

Tidaholm
Tel. 0502-714 81

Fri hemleverans  
inom 6 mils radie  

från Tidaholm 
–  vi monterar dina  

nya möbler och forslar  
bort dina gamla utan  

kostnad. 

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

Köp kvalitet – det lönar sig

Svensktillverkade  

RETRO 

MÖBLER
från Tenzo.  

Finns i flera olika färger. 

Tiffany
Tiffany byggbar soffa. Går att få i flera olika tyg

Topaz 5900:-
Säng 90x200 cm. 5 zoner.  
Inkl. bäddmadrass kallskum  
och ben. Finns på lager. 

Cathrin
Seniorfåtölj. Finns med och utan 
lift-up, Finns i tyg och skinn.

Fårskinnsfåtöljer från Above
Point, Carat och Brilliant. Finns i flera olika färger.

Point Carat Brilliant

Urban Carro

15%
på Tiffany soffa  

t.o.m. 7/11
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Månadens företag: 
Henkes Bilverkstad
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FAKTA: HENKES BILVERKSTAD

Grundat: år 1998.

Antal anställda: tre personer.

Omsättning: ca 5 miljoner kr.

Ägare: Henrik Abrahamsson.

Henkeś
 BILVERKSTAD
Volvo Närservice

Vad vet du egentligen om våra företag i Tidaholm? Vi presenterar ett lokalt 
företag per nummer och lär oss mer om deras verksamhet. I detta nummer 
möter vi Henkes Bilverkstad och dess ägare Henrik Abrahamsson.

Beskriv er verksamhet? 
– Servar och reparerar personbilar,  
till största delen Volvobilar, men 
även andra bilmärken. Vi är anslutna 
till Volvo i form av närservice- 
verkstad vilket gör att vi även  
jobbar med garantier på Volvobilar.

Berätta lite om din bakgrund 
innan du startade Henkes 
Bilverkstad? 
– Jag gick fordonsteknisk linje på 
Rudbecksgymnasiet och började 
jobba här direkt efter skolan, då på 
Åkes bil. När Åkes bil upphörde 
fortsatte jag att driva verkstaden i 
egen regi. 

Någon produkt eller tjänst 
ni själva rekommenderar? 
– Jag tycker att man får mycket  
för pengarna när man lämnar in sin 
Volvo på service hos oss, t.ex. för-
längs Volvoassistans med ett år om 
bilen är under 10 år gammal. 

Hur många jobbar här? 
– Det är jag och två stycken  
anställda, Emil och Rickard.

Vilka är era kunder? 
– Bilägare från Tidaholm med 
omnejd, både privatpersoner och 
företag.

Varför tror ni 
kunderna väljer er?                             
– Många kunder uppskattar att de 
kan lämna in bilen på hemmaplan, 
istället för att åka flera mil för att 
serva bilen. 

Hur ser ni på framtiden?      
– Jag tror att det kommer bli stora 
förändringar i branschen på grund 
av omställningen till elfordon.

Kortsiktiga mål? 
– Att förbereda oss inför den  
kommande däcksäsongen.

Långsiktiga mål? 
– Att hänga med i utvecklingen av 
framtidens bilar.

Vilken är den största  
utmaningen för Tidaholm 
(som stad) framöver? 
– Svår fråga, det finns många stora 
utmaningar, en viktig utmaning är 
att se till att företagen stannar kvar 
här på orten.

Har du någon rolig  
anekdot från företaget? 
– Det har hänt mycket här genom 
åren, många roliga episoder. En sak 
jag minns är när det kom in en äldre 
man som aldrig varit här förut. Det 
första han frågar är: ”Hur är det på 
det här stället, fuskar ni môcket här 
eller?”. Jag kommer inte ihåg vad 
jag svarade men han lämnade in sin 
bil här och sen var han kund hos 
oss i många år.
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Korsord

Namn
Adress
Postnr   Ort
Mobil
E-post

Klipp ut sidan, lägg i ett kuvert märkt  
”Knep & knåp” och skicka senast 9/11, till  
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm 
eller mejla era svar till info@tidareklam.com 

Lös vårt korsord, vi drar en vinnare som får kaffe-/espresso-/glögg-
koppar från Sagaform. Det räcker med rätt ord i de gulmarkerade 
fälten för att kunna vinna. Facit publiceras på vår hemsida 10/11.

MANSKÖR
PATIENT-

AKT

ÄR BL.A. 
UNDU-
LATER 

SPEJAT, 
LETAT

YT-
BEHAND-

LING

BUTIK 
I RÖDA 
KVARN

SKADE-
DJUR

INMUN-
DIGADE

KALK-
STENS-
FORMA-
TION

SAGO-
BESKOW

TENNIS-
KUNGEN, 

MR…

TANK-
SPRIDD

USA:S 
FÖRRE 

STATS-
CHEF  

ORO
GÖRA 

KONST PÅ 
KOPPAR

KÄND 
BUBBLA

I MITTEN 
AV BITNA

PIKA
VÅR 

DOMÄN OOOOOFÖRE  
GUN I 
FILM

PASSANDE 
ORD FÖR 
GUBBEN I 

LÅDAN

REN-
FÅNGARE

KÄNSLIG

AAAA NORD-
NORSK 
STAD

VÄST-
EUROPAS 
LÄNGSTA 

FLODKALLE

SYRE
FOTO-

GRAFERA

STEVEN 
TYLERS 
ROCK-
GRUPPPRIMAT

KAN  
TIMBUKTU 

OCH  
PETTER

KAN 
ALICE 
VARA

FÖRST I 
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HUVUD-
STAD  

KLUM, 
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(OCH 
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/BÅGE I ROM

SMILA
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FÖDA FÖR 
EKORREN

STJÄRN- STUBB GYMKEDJA NI-OBJEKT

MACKKEDJA KVINNO- 
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STAD

SÅNGAREN 
BELTRAN
ARTISTEN  

BRUN

OLÄCKER ÄR DEN 
SOM  

FÖDDES 
31/1

NY  
LÄKARE

OM-
GÄRDAR 
RINKEN

CAROLINA  
SOM LETT SVT:S 
MORGONSTUDIO  
& EKONOMIBYRÅNFLOUR
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KÖPEN-
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BARNSIDA
Fisken vill hitta till maten utan att fastna på en krok. Hjälp fisken att hitta rätt väg genom 
att dra en linje. Vi drar en vinnare som får ett presentkort hos Konditori Mekka,  
värde 100 kronor.

Sudoku
Lätt Medel

Namn: ____________________________

Adress: ___________________________

Postnr, ort: ________________________ Klipp ur sidan, märk kuvertet ”Barnsida” och skicka senast 9/11 till: 
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm.
Ni kan även mejla in era svar till info@tidareklam.com

E-post:___________________________

Ålder:_________



Vi har nyrenoverade lägenheter.
Ring och boka din visning!

Västra Drottningvägen 11

Alfons Andersson

alfons.andersson@sbbnorden.se

Tel. 0200-22 72 00

  sbb_i_norden_ab_skaraborg 

www.sbbnorden.se
48

F
O
T
O
T
Ä
V
L
I
N
G

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. 9/11 2022. 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.

Tävlingsvinnare: Britt Evaldsson
Att fånga en fjäril är inte lätt men Britt har lyckats i en häftig bild.  
Hon vinner en powerbank.

Foto: Mia Tidebrink Levinsson
Härliga höstfärger på Turbinhusön.

Foto: Martin Eriksson
Härlig soluppgång vid Tidans strand.

1

Foto: Caroline Gyllingberg
Bälteberga, ett lokalt smultronställe.

Foto: Sören Lejhage 
Fin närbild.

Foto: Vikky Engdahl
Härlig svamputflykt på hösten.

F T TÄVLING



Västra Ringvägen 8, Tidaholm  
Mån-tor 07.00-16.30, fre 07.00-16.00

Tel. 0502-107 68

Filvägen 4, 544 50 Hjo  
Mån-tor 08.00-17.00, fre 08.00-12.00

Mobil 070-497 57 72

Däckhotell 600:-/säsong eller 1200:-/helår
Vill du bara ha hjälp med däckbyte så fixar vi det – du väljer!

Hjulinställning från 1195:-
Om däcken har slitits ojämnt kan det vara bra att göra en  
hjulinställning. Vi har en hjulinställningsmaskin som fixar detta. 

Allt inom däck
• Däckservice (däckförsäljning, däckbyte och däckhotell)
• Mobil däckservice för tunga fordon
• Bilservice 
• Reparationer
• Bilvård som tvätt och städ 
• Maskinpolering och lackskydd

Jimmy Bergnell Ny saxlyft och hjulinställningsmaskin

Mobil däckservice

EGENVÅRD - alltid receptfritt

Torggatan 1       522 31 Tidaholm       0502-715 29

• Trött hela tiden?

• Ständigt sötsug?

• Stressad?

• Nedstämd?

• Svullen mage?

• PMS?

Ditt hår kan sitta inne med svaret. Vänd dig till din lokala näringsterapeut 
för en hårmineralanalys. Det hela är enkelt, lite hår kan avslöja orsaken  
till ditt mående. Du får en detaljerad rapport med en kartläggning av  
dina närings- och mineralbalanser. Baserat på analysen får du sedan ett  
personligt närings- och kosttillskottsprogram. Det ger dig möjlighet att 
hitta balansen igen – i kroppen och i livet. 

Gör en  
HÅRMINERAL- 

ANALYS  
för 1950:-

ERB JUDANDE:
20% rabatt
på rekomenderade kosttillskott
som du bör äta efter en genomförd hårmineralanalys!

Gäller vid ett köptillfälle och t.o.m. 2022-12-31.

Hur mår du? 
Egentligen? 

NYHET!  
Nu har vi  

börjat med  
kristaller. 
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Nu har vi installerat en ny port för att ta 
emot större transportbilar och husbilar.

Robin
Åke

Jacob

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 600:-/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
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Leif Carlsson
Lokalt 2
Natur 0
Historia  1
Musik  2
Språk 1
____________________
Summa 6

Fredrik Löfgren
Lokalt 3
Natur 0
Historia  0
Musik  2
Språk 0
____________________
Summa 5

FACIT Lokalt: Per-Olof Graaf, Natur: padda, Historia: 1990, Musik: Bruce Springsteen, Spåk: i
T
I
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Z
E
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5 4 3 2 1
Lokalt 
En lokalprofil

En man född 
1952. President i  
Tidaholms  
Rotaryklubb  
2012-2013.

Socialdemokratisk 
lokalpoliker. 

Delar efternamn 
med systrarna 
som har haft egen 
reality-serie i TV3.

Ordförande i flera 
föreningar såsom 
Motorklubben  
och Hembygds-
föreningen.

Framförallt känd 
som ordförande i 
kommunstyrelsen 
och kommunalråd 
1994-2008.

Natur 
Ett djur

Bufo bufo är en av 
många arter.

En polyfyletisk 
grupp inom  
ordningen stjärt-
lösa groddjur.

På vårkanten kan 
de ses i stort  
antal vid Hellids- 
dammarna.

Samma ord kan 
också vara ett 
slangord för en 
vanlig teknisk pryl.

Göteborgs kända 
sightseeingbåtar är 
uppkallade efter 
detta djur.

Historia 
Ett årtal

Vintern är så  
pass mild att till 
och med Vasa-
loppet får  
ställas in.

Greta Garbo, Sten-
Åke Cederhök, 
Leonard Bernstein 
och Roald Dahl 
är några kändisar 
som går bort.

Irak invaderar 
Kuwait, Tyskland 
återförenas och 
Nelson Mandela 
friges efter 27 år  
i fängelse.

Tidaholmske Erik 
Fredriksson dömer 
Fotbolls-VM i 
Italien där Sveriges 
landslag förlorar 
alla gruppspels-
matcher med 1-2.

Popgruppen 
Angels hit  
Sommaren i city har 
med det rimmande 
årtalet i refrängen.

Musik 
En världsartist

En amerikan  
född 1949 med 
nederländskt, 
irländskt och 
italienskt påbrå.

Västgötskans bös 
riksvenska  
motsvarighet  
för tankarna till 
mannen.

Fredrik Nosslers 
favoritartist 
som faktiskt har 
nämnts i en  
Tidaholms-Guiden- 
ledare tidigare.

The River, Hungry 
Heart och Born in 
the USA är några 
av hans kända 
låtar.

Kallas The Boss och 
är en mycket upp-
skattad liveartist 
när han besöker 
Sverige.

Språk 
En bokstav

Gotlands  
länsbokstav.

Det kemiska  
tecknet för  
grundämnet jod.

Bokstaven räcker 
för att ange andra 
person pluralis i 
gammelsvenska  
– vilket än idag 
kan höras i talad 
västgötska.

Vokal som här  
i Västsverige  
tenderar att uttalas 
"E" i många  
sammanhang. 

"Jag" på engelska 
skrivs med endast 
denna bokstav.  

TIDAHOLMS-QUIZETTIDAHOLMS-QUIZET
I detta nummer tävlar Leif och Fredrik på Rossies Gatukök. 
De får endast svara en gång per kategori. Hur många poäng lyckas du få? 
Facit hittar du längst ned. 



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

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2022

SP
ARB

ANKERNA

BANK

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2022

SP
ARB

ANKERNA

BANK
BANK

MEST HÅLLBAR
ENLIGT 

KUNDERNA

2022

SPARBANKERNA

Sparbankerna har nöjdastSparbankerna har nöjdast
kunder i banksverige 2022kunder i banksverige 2022

Tack för att du är kund hos oss!

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

Hos oss hittar du begagnade bilar 

Måndag-fredag	 08.00-17.00
Lördag	 10.00-13.00

www.tidaholmsautocenter.se

KÖP  
din bil  
lokalt!

Vi servar och reparerar alla märken

DAGS FÖR BYTE TILL 
VINTERDÄCK!
Hör	av	dig	till	oss	så	hjälper	vi	dig	med	däckskifte.

Vi	har	försäljning	av	däck,	montering	och	

4-hjulsinställning.

Gratis hjulskifte 250:- rabatt
Bli däckhotellkund hos oss så bjuder vi på  
hjulskiftet vid första incheckningen av dina hjul. 

Erbjudandet	gäller	kompletta	hjul	och	gäller	en	gång	per	hushåll.		
Värde	250:-.	Klipp	ut	och	tag	med	kupongen.	Giltig	t.o.m.	30/11.

När du bokar service eller reparation hos oss.

Erbjudandet	gäller	en	gång	per	hushåll	och	kan	ej	kombineras	
med	andra	erbjudanden.	Klipp	ut	och	tag	med	kupongen.	
Giltig	t.o.m.	30/11.
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AC-SERVICE

Autoexperten 
0502-47 30 10, paverkstad@autoexperten.se

ANHÖRIGSTÖD

Ann-Charlotte Lundgren
0502-60 64 21, tidaholm.se/anhorigstod

Britt Nilsson
0502- 60 64 30, tidaholm.se/anhorigstod

ARBETSKLÄDER

Tida Reklam
0502-106 00, tidareklam.com

ASFALT, ASFALTBELÄGGNINGAR

Asfalterarna
0708-36 65 44, asfalterarna.se

BANKER

Handelsbanken
0515-831 50, handelsbanken.se

Tidaholms Sparbank
0502-185 00, tidaholms-sparbank.se

BADRUM

Br. Johnssons Rör / Monterra
0502-123 10, monterra.se

VVS-doktorn
070-020 98 87, vvs-doktorn.se

BELYSNING

Möbelköp
0502-714 81, mobelkop.se

BILDELAR, RESERVDELAR

Tidaholms Bildelar
0502-147 75   Tidaholmsbildelar

BILFÖRSÄLJNING

LP-bilar (Återförsäljare KIA och Peugeot)

0515-155 40, lpbilar.se

Tidaholms Autocenter 
0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

BILGLAS

Autoexperten 
0502-47 30 10, paverkstad@autoexperten.se

Hellmans Glasmästeri
0515-105 95, falkoping.glaskedjan.se

BILLACKERING

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

Falköpings Bilriktning
0515-100 40, lpbilar.se/bilriktning

BILPLÅTSLAGERI

EP Autobody
0738-15 03 99, epautobody.se

Falköpings Bilriktning
0515-100 40, lpbilar.se/bilriktning

BILREPARATIONER

Autoexperten 
0502-47 30 10, paverkstad@autoexperten.se

Däckhotellet
070-544 04 37, dackhotellet.nu

Henkes Bilverkstad
0502-140 30, henkesbilverkstad.se

Skoglunds Bilservice
0515-135 55, lpbilar.se/verkstad

Tidaholms Autocenter
0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

Tidaholmsbilar
0502-123 80, mekopartner.se

BILVÅRD

Bernies Däckservice
0502-107 68, berniesdack.com

BLOMMOR

Lidéns Blommor
0502-100 95, lidensblommor.se

BREDBAND

Tidaholms Energi
0502-77 45 00, tidaholmsenergi.se

CAFE, BAGERI

Jives Kök & Café
0502-120 12, jives.se

Konditori Mekka
0502-106 58, konditorimekka.se

CATERING

Ehns Kök & Catering
073-053 62 14   ehnskok

Jives Kök & Café
0502-120 12, jives.se

DÄCK

Autoexperten 
0502-47 30 10, paverkstad@autoexperten.se

Bernies Däckservice
0502-107 68, berniesdack.com

Bernies Däckservice Hjo
070-497 57 72, berniesdack.com

Däckhotellet
070-544 04 37, dackhotellet.nu

Däckteam Hjo
0503-101 82, dackteam.se

Däckteam Tidaholm
0502-134 08, dackteam.se

Tidaholms Autocenter
0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

Tidaholmsbilar
0502-123 80, mekopartner.se

ELEKTRISKA INSTALLATIONER

Labbås El
0708-66 02 33, labbasel.se

LR El
0722-29 46 83, lrel.se

ELFÖRSÄLJNING

Tidaholms Energi
0502-77 45 00, tidaholmsenergi.se

FASTIGHETSFÖRVALTNING

A&W Förvaltning
0502-78 41 84, 0739-40 03 34, awen.se

FASTIGHETSFÖRMEDLING

Länsförsäkringar  
Fastighetsförmedling
0502-300 69, lansfast.se

FRISÖR

Mr Barber
072-266 50 26   MR.Barber

FÄRG, FÄRGHANDLARE

Färgstark i Daretorp
0502-201 14

Toro Färg & Heminredning
0502-121 11   Toro-Färg-Heminredning

FÖNSTERPUTS

Nolo Städ
070-379 90 91

GARDINER

Tygposten
0500-47 12 10, tygposten.se

GLASMÄSTARE

Hellman Glasmästeri
0515-105 95, falkoping.glaskedjan.se

Tidaholms Glasmästeri
0761-30 34 99

GOLVBELÄGGNING, MATTOR

Blanks Mattor
070-621 15 35, 
golvlaggaretidaholm.se

Ljungbergs
0707-87 31 14, ljungbergsgolv.se

GRÄSKLIPPARE/ROBOT

JK Service
0708-14 72 70

Robocare
0708-33 44 22, robocare.se

GYMNASIUM

Rudbecksgymnasiet
0502-60 61 48
rudbecksgymnasiet.se

HANDELSTRÄDGÅRD

Lidéns Blommor
0502-100 95, lidensblommor.se

HEMINREDNING

Decor Heminredning
070-758 72 53   decorheminredning

Möbelköp
0502-714 81, mobelkop.se

Toro Färg & Heminredning
0502-121 11   Toro-Färg-Heminredning

HEMSIDOR

Tida Reklam
0502-106 00, tidareklam.com

HÄLSOKOST

Oasen/Hälsokraft
0502-715 29, oasen-spa.se

KLOCKOR, URKMAKARE

Franséns Ur & Optik
0502-102 36, fransensoptik.se

KONFERENSER

Hellidens Slott & Vandrarhem
0502-178 00, helliden.se

KYRKOR

Svenska kyrkan
0502-197 70
svenskakyrkan.se/tidaholm

LEKLAND

Barnens Hus
0502-60 61 43, tidaholm.se

LIVSMEDEL

ICA Kvantum
0502-188 00,
ica.se/butiker/kvantum/tidaholm

LÄGENHETER

A&W Förvaltning
0502-78 41 84, 0739-40 03 34, awen.se

SBB
0502-141 79, sbbnorden.se

Tidaholms Bostads AB
0502-77 45 00, tbab.se

LÅS OCH SÄKERHET

Bravida
0502-150 91, bravida.se

Lås & SäkerhetCenter
010-4913175, vadsbolas.se/tidaholm

MASSAGE, HUDVÅRD

Oasen/Hälsokraft
0502-715 29, oasen-spa.se
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BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

robin.svensson@tidaholmsbilar.seROBIN SVENSSON AB

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

robin.svensson@tidaholmsbilar.seROBIN SVENSSON AB

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

MÅLERI & GLASMÄSTERI

Skogsholmsvägen 3, 522 30 Tidaholm
Tel. 0502-121 11

Skogsholmsvägen 3, 522 30 Tidaholm
Tel. 0502-121 11

FÄRGSTARK

BARNENS
HUS
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MASSAGE, KLASSISK

HälsoCenter
0502-133 50, halsocentertidaholm.se

MATTOR

Möbelköp
0502-714 81, mobelkop.se

MOTORSÅGAR

JK Service
0708-14 72 70

MÅLARMÄSTARE

Josefssons Måleri
0761-30 34 99

MUSEUM

Tidaholms Museum
0502-60 61 95, tidaholm.se

MÖBLER

Möbelköp
0502-714 81, mobelkop.se

NÄRHÄLSAN TIDAHOLM

narhalsan.se/tidaholmvardcentral

Boka en tid att bli uppringd 
Mån-fre 8.00-17.00, 0502-180 11

Barnhälsovård/BVC
0502-180 11, knappval 2

Psykisk hälsa
0502-180 11, knappval 1 och sedan knappval 8

Medicinsk fotvård 
Mån-tis 11.15-11.45, 0502-180 17

Laboratorium 
Drop in mån-tor 8-16, fre samt dag innan helgdag 8-12,  
0502-18011

Dietist
0768-87 11 74

OPTIKER, OPTISKA ARTIKLAR

Franséns Ur & Optik
0502-102 36, fransensoptik.se

PELLETS

Tidaholms Sotningsdistrikt
0502-107 00

PIZZERIOR

Ricardos Pizzeria
0502-65 08 90   Ricardos Pizzeria

PLÅTSLAGERI

Medins Ventilation
0515-77 70 90, medins.se

REDOVISNINGSKONSULTER

Ekonomikonsult
0515-124 66, ekonomi-konsult.nu

Qvicks Bokföringsbyrå
0502-712 29

Tidaholms Redovisningsbyrå
0502-101 80

REKLAMBYRÅ

Tida Reklam
0502-106 00, tidareklam.com

RESTAURANG

Ehns Kök & Catering
073-053 62 14   ehnskok

Hellidens Slott & Vandrarhem
0502-178 00, helliden.se

Jives Kök & Café
0502-120 12, jives.se

La Famiglia
0502-142 57, lafamigliarestaurang.com

Rossies Gatukök
0502-108 61   Rossies Gatukök

SKOG

Liareds Trävaror
0321-262 61, liaredstra.com

SKYLTAR

Tida Reklam
0502-106 00, tidareklam.com

SLÄPVAGNSSERVICE

Däckhotellet
070-544 04 37, dackhotellet.nu

SLÄPVAGNSUTHYRNING

Tidaholms Autocenter
0502-100 37, tidaholmsautocenter.se

SMYCKEN

Franséns Ur & Optik
0502-102 36, fransensoptik.se

SOLEL

Labbås El
0708-66 02 33, labbasel.se

SPORT OCH MODE

Sportringen
0502-712 00   sportringentidaholm

SPRUTMÅLERI

Starks Sprutmåleri
0502-201 14

STEN, STENMONTERING

Bowenius Stenmontering
0708-24 13 34

STÄDNING

Hemtrevligt
0730-41 99 02, info@hemtrevligt.nu, 
hemtrevligt.nu

Nolo Städ
070-379 90 91

STÄNGSEL

Sundells Stängselservice
0502-330 09, 070-982 33 10,  
sundellsstangsel.se

SÖKORDSOPTIMERING

Tida Reklam
0502-106 00, tidareklam.com

TAPETSERING

Josefssons Måleri
0761-30 34 99

TRAFIKSKOLA

TA Körkort
0702-59 30 09
takorkorttidaholm.se

TYG

Tygposten
0500-47 12 10, tygposten.se

TRYCKERI

Tida Reklam
0502-106 00, tidareklam.com

TRÄDFÄLLNING

Gotthards Skogs-  
Mark- & Vägtjänster
0702-77 01 09, gotthards.se

TURISTBYRÅ

Tidaholms Turistbyrå
0502-60 62 08, vastsverige.com/tidaholm/

TV, MOBIL-TEKNIK

Simons Radio & TV
0502-713 85   SimonsRadioTV

TRÄNINGSANLÄGGNINGAR

HälsoCenter
0502-133 50, halsocentertidaholm.se

UTHYRNING AV MASKINER

Ramirent
0515-315 50, ramirent.se

VANDRARHEM

Hellidens Slott & Vandrarhem
0502-178 00, helliden.se

VENTILATION

Medins Ventilation
0515-77 70 90, medins.se

VENTILATIONSRENSNING

Tidaholms Sotningsdistrikt
0502-107 00

VITVAROR

Br. Gustafssons vitvaror i Åsle
0515-361 63, brgustafssons.se

VUXENUTBILDNING

Hellidens Folkhögskola
0502-178 00, helliden.se

Kompetenscentrum
0502-60 61 73, tidaholm.se 

VVS

Br Johnssons Rör / Monterra
0502-123 10, monterra.se

Holmlinds Rörledningsfirma
0706-48 84 80

VVS-doktorn
070-020 98 87, vvs-doktorn.se

VÄRMEPUMPAR

Br. Gustafsson i Åsle
0515-361 63, brgustafssons.se

Br. Johnssons Rör / Monterra
0502-123 10, monterra.se

Holmlinds Rörledningsfirma
0706-48 84 80

VVS-doktorn
070-020 98 87, vvs-doktorn.se

Vill du synas 
med ditt  
företag här?
Kontakta oss på tel. 0502-106 00
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MÅLERI & GLASMÄSTERI

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

STARKS 
SPRUTMÅLERI

Närhälsan 
Tidaholm Vårdcentral

Quicks Bokföringsbyrå

Tidaholms
Redovisningsbyrå  AB

MÅLERI & GLASMÄSTERI

V V S
V

S
DOKTORN
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TIDAHOLMS
MUSEUM

Simons Radio & TV



TIDAHOLM   Industrigatan 4   0502-123 10
tidaholm@johnssonsror.se

*) G
äller ej reservdelar

Behöver ditt hus
ny uppvärmning?

Komplett och smart luft-till-vatten-värmepumpslösning
Med Vaillants framtidssäkra värmepump får du en otroligt låg elförbrukning, högt SCOP-värde, effektiv 
drift ner till -20° C, och då är det nästan tyst. Den eleganta allt-i-ett-enheten täcker alla behov av 
varmt vatten med en 190 liters behållare.

Kontakta oss för en 

komplett offert!

Varje kilowattimme räknas
Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd.  
Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer.

Det finns också risk att elen inte  
räcker för vissa timmar i vinter. Vi 
kan tillsammans förbättra situationen  
genom att minska elanvändningen. 
Här hittar du information om läget, 
varför vi behöver minska elanvänd-
ningen och hur du kan bidra.

Varför ska vi spara el?
Kriget i Ukraina har fört med sig 
konsekvenser för elförsörjningen 
i Sverige. Det har resulterat i höga  
elpriser och försämrade möjligheter 
att importera el när vi behöver det. 
För att förbättra situationen behöver 
vi alla hjälpas åt att minska elanvänd-
ningen. Här följer tre anledningar.

1. Vi dämpar elkostnaderna
För många är de höga elpriserna en 
tuff utmaning. Genom att använda 
mindre el kan du spara pengar. En 
lägre efterfrågan på el påverkar dess-
utom generellt priset i positiv riktning.  

2. Minskar risken för elbrist
När vi använder mindre el, eller 
flyttar användningen till de tider på 

dygnet då belastningen på elnätet 
är lägre, avlastar vi elsystemet. Till-
sammans minskar vi då risken för 
frånkoppling, som orsakas av att  
användningen överskrider det vi kan 
producera och importera. Vi måste 
agera idag för att skapa så bra förut-
sättningar som möjligt inför vintern, 
när läget kan bli mer ansträngt.  

3. Vi visar solidaritet
Genom att minska vår elanvändning 
hjälper vi varandra i Sverige. Men vi 
hjälper också våra grannländer. Vår 
export av fossilfri el leder till minskat 
behov av fossilproducerad el på kon-
tinenten. Ju mer el vi kan exportera 
till dem, desto mindre gas behöver de 
använda.  Källa: energimyndigheten.se
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FIRE & SECURITY

Kontakt
Egnahemsvägen 41, Tidaholm
Tel. 0502-150 91
Henrik Gustafsson
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.

10 års
garanti*

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

Passa även på att BOKA GRATIS SÄKERHETSBESIKTNING av din fastighet.
Gäller både företagare och privatkunder.

Trygg hemma?
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.

Nu är det dags att smörja låsen:

10% på LÅSSPRAY
Välkommen in till oss i butiken! G
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Med ett komplett erbjudande kan vi hjälpa dig att projektera, installera och ge service inom:

• Nöd- och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem
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Besöksadress:  
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-77 45 00  
kundtjanst.teab@tidaholm.se

Mån-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-15.00
Lunch 12.00-13.00

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

Aggregat • Band • Rep • Tråd • Nät

Allt inom 
stängsel
0502-33 009  
070-982 33 10

www.sundellsstangsel.se

Energi- och klimatrådgivning
Energi-och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper dig  
att bli mer energismart och minska din energianvändning.
Energi- och klimatrådgivare hjälper 
dig med frågor om uppvärmning,  
energieffektivisering, transporter, energi-
kostnader och mycket mer.  

Opartisk och kostnadsfri
Energi- och klimatrådgivning är en 
opartisk och kostnadsfri service från 
din kommun.  Den kommunala energi-  
och klimatrådgivningen finansieras  
helt eller delvis med bidrag från  
Energimyndigheten. Energi- och  
klimatrådgivningen känner till de  
lokala förhållandena där du bor.
Energi- och klimatrådgivare ger stöd 
och råd till:

• privatpersoner
• små och medelstora företag
• bostadsrättsföreningar
• privata flerbostadshusägare
• föreningar

För att komma i kontakt med energi- 
och klimatrådgivaren i din kommun 
kan du ringa, e-posta eller komma 
på besök. Du kan också hitta infor-
mation om energi- och klimatråd- 
givning på din kommuns webbplats.
En del energi- och klimatrådgivare 
har ibland rådgivning på bibliotek 
och andra offentliga ställen. De kan 
också finnas på villamässor, miljö-
dagar och liknande aktiviteter. 

Frågor där rådgivaren 
kan hjälpa dig:
• Hur du kan minska energianvänd-

ningen i ditt hem.

• Vilka för- och nackdelar det finns 
med olika uppvärmningssystem.

• Hur du kan använda solenergi för 
värme, varmvatten och el.

• Vad du bör tänka på när du ska 
renovera eller bygga nytt.

• Vilka lampor det finns på mark-
naden och hur du kan inreda med 
ljus efter behov.

• Vilka aktuella bidrag och stöd det 
finns att söka på energiområdet.

• Rådgivningen omfattar även trans- 
porter, som vad du ska tänka på 
och vilka stöd som finns vid in-
stallation av laddplatser för bilar.

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

62
Läs mer på www.tbab.se 

Vi bjuder på  
36 månaders*  
bredband 100/100  
samt ett kanalutbud  

via IP-TV.

KUNGSBRO
Det finns ett fåtal lägenheter  

kvar i röda och gula skolan

Kontakta kundservice 0502-77 45 00, tbab@tidaholm.se

*Gäller 36 månader fr.o.m. 2023-02-01
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VI UTFÖR ALLT INOM EL, BÅDE TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG!

0738 18 19 59

Minska din elförbrukning
Använd elen på bästa sätt utan att slösa med den i onödan. Här ger vi dig några 
tips för hur du kan använda elen smartare, spara pengar och få ditt hem ännu 
mer energieffektivt genom våra 22 enkla tips. 
1. Ta reda på vad du använder elen 

till så är det lättare att spara på rätt 
ställe. Du kan till exempel mäta 
själv med hjälp av olika enkla  
elmätare för hushållsbruk. Eller 
så kan du be ditt elbolag om att få 
timvärden så att du kan se när elen 
används. För du samtidigt dagbok 
över familjens elanvändning blir 
det lättare att koppla förbruknings-
värdena till olika aktiviteter. Om 
du behöver hjälp kan du kontakta 
ditt elbolag eller din kommunala 
energirådgivare.

2. Använd timern på din motor- 
värmare rätt. När det är varmare än 
+10° C behövs den inte alls, vid 
0° C kan du använda den i max  
1 timme och vid -15° C kan du  
använda den i ca 1,5 timme.

3. Har du dekorationsbelysning med  
äldre glödlampor är det bra att  
använda timer. Om belysningen 
har led-lampor kan dock timern i 
sig dra mer el.

4. Om du har äldre elektronik- 
prylar finns risken att de använder  
mycket el i standby-läge. Då är 
det bättre att stänga av helt på 
strömbrytaren. Med grenuttag 
med strömbrytare kan du stänga 
av flera prylar samtidigt.

5. En plasma-tv kan dra 2-3 gånger 
mer ström än motsvarande platt-
tv med annan teknik. Ju större tv  
desto mer el drar den förstås också.

6. Släck lampor i de rum där ingen 
är och byt till led-lampor. En led- 
lampa förbrukar 80 procent  
mindre el och håller 10-20 gånger 
längre tid än en vanlig glödlampa. 
Beräkna själv hur mycket el du kan 
spara på konsumentguiden.se.

Fortsättning på sidan 68
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Norra Metallvägen 1A, Stallsiken

Tel. 0500-41 73 80 • www.thorssells.com

Mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-14.00

Åsle Pilagården

Tel. 0515-361 63 • www.brgustafssons.com

Mån-tis, tor-fre 10.00-18.00, ons 10.00-19.30

En vitvaruexpert  
nära dig!

Vi levererar,  
installerar och  
utför service av 

vitvaror över hela  
Skaraborg.

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.

BR GUSTAFSSONS THORSELLS



66 67

Liareds Sågverk går långt tillbaka i 
tiden. Holger och Mats Strålin star-
tade tillverkning av kol i slutet av 
1930-talet. Den såldes till Göteborg 
och framförallt till gengasbilar  
under andra världskriget. För peng-
arna man fick köptes skog för att ut-
vinna mer kol. I slutet av kriget 
minskades behovet av kol och då 
stod Holger och Mats med en massa 
skog som inte behövdes. Då föddes 
idén att starta ett mindre sågverk 
och det gjorde de också 1945. Det 
var ett litet sågverk i liten skala. De 
hade i början en mindre bänksåg 
som de sågade plankor med. På den 
tiden fanns det tre mindre sågverk 
i Liared. Verksamheten utvecklades 
vidare och en större produkt blev 
produktion av fisklådor till handeln 
i Göteborg. Detta var en stor pro-
dukt från 1950- fram till 1970-talet.
1983 startades nuvarande Liareds 
Trävaror av sönerna till Holger och 
Mats. De nuvarande ägarna heter 
Jerker Strålin och Torbjörn Strålin. 
Under några år drevs företagen vid 
sidan av varandra innan de i mitten 
av 1980-talet införlivades i Liareds 
Trävaror.

Verksamheten
Från början togs virket ner och  
sågades efter älgjakten och fram till 
sista april. I början producerades 
cirka 6000 kubikmeter/år. År 1995 
investerade Liareds Trävaror en hel 

del mitt i 90-talskrisen, bland annat 
byggde de om sågen, byggde en ny 
panna samt en tork. Att de nu även 
kunde torka virket möjliggjorde att 
de kunde såga året runt. I mitten av 
90-talet var de cirka 14 anställda. År 
2008 investerades det på nytt i flera 
mätstationer samt ett timmerintag 
från Kickons i Tidaholm. År 2014 
var det dags igen då ett justerings- 
verk/sortering köptes in. Idag har 
Liareds Trävor totalt sex torkar. I 
torken är det 70 grader och där  
ligger timret i 100-110 timmar  
beroende på dimension. Timret är 
skeppningsklart när det är 18%  
fuktig. Idag produceras 32 000 kubik-
meter färdig vara per år. Bland  
annat tas brädor/plankor fram i 17 
olika dimensioner och i nio olika 
längder. Företaget har 14 anställda. 
– Vi värnar om långsiktiga relationer 
med våra leverantörer, säger Jerker. 
Inom avverkning av skog pratar vi 
om att skogen växer 70-100 år innan 
det är dags för slutavverkning.
Liareds Trävaror köper in virke från 
skogsägare och sågar det som sedan 
går vidare till hyvleriet och därefter 
ut till slutkund. Idag säljs 50% till 
England, 25% till Sverige, 10% till 
Tyskland och 15% till Nordafrika 
och övriga länder. Virket som sågas 
är 80% gran och 20% tall. I Liared 
tas allt om hand: det sågade virket 
går mest till olika byggnationer, hus, 
altaner, takstolar med mera. Fliset 

som blir över säljs till Kristine-
hamns Massabruk som i sin tur gör 
papper. Spån och bark går till Ulrice-
hamns värmeverk och blir energi.
– För två år sedan var läget annor- 
lunda, då gick det inte att bli av med 
spånet, men nu tar allt slut. De höga 
elpriserna har säkert spelat roll men 
det blir ju ett riktigt kretslopp nu 
när allt tas om hand, säger  
Torbjörn.

Erbjuder en app
Det är bra för en skogsägare att  
inventera sin skog och göra en så 
kallad skogsbruksplan. Liareds Trä-
varor har öppnat ett planhotell där 
skogsbr u kspl aner 
läggs in. En app har  
tagits fram, vilket  
gör att skogsägarna  
kan ta med s ig  
planen ut i skogen. 
Det är uppskattat 
att kunna markera 
ut exempelvis bark- 
borreträd, svamp-
ställen och jakt-
torn i sin plan.

Nutid och framtid
Trä har i alla tider varit billigt att 
köpa för slutkonsument men den  
senaste tiden har priset på virket  
gått upp rejält.
– Vi har haft några bra år med en 
hög lönsamhet där vi och skogs-

ägarna har fått bra betalt för virket, 
säger Jerker. Vi gynnas också av en 
svag svensk krona när vi säljer mycket 
av vårt virke utomlands. 
Även kriget i Ukraina har medfört 
att det inte säljs något virke ifrån 
Ryssland vilket också är positivt för 

Liareds Trävaror. På kort sikt så ser 
de dock en avmattning på grund av 
bland annat inflationen och höga el-
priser som i sin tur kommer att leda 
till minskade byggnationer. 
– Ser vi på lite längre sikt så ser det 
ljust ut. Det pratas positivt om trä. 

Vid husbyggnationer används det 
mindre betong i väggarna och istäl-
let byggs det mer och mer i trä. Det 
är ett miljövänligt material som är 
bra för oss människor att leva och 
bo i, säger Jerker.
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Liareds Trävaror AB
Liareds Trävaror är ett fullserviceföretag som handlar och förädlar  
virke i närområdet. Verksamheten ombesörjer slutavverkning, gallring,  
röjning, plantering, markberedning och även skogsbruksplaner.

Vi handlar och förädlar virke i närområdet
Är du markägare och ska avverka skog – hör av dig till oss!
Ombesörjer även röjning, plantering, markberedning och skogsbruksplaner

Mullsjö

Tidaholm

Hjo

Falköping

Ulricehamn
Jönköping

Liareds Trävaror AB
Habo

Jerker Strålin
Inköpare

0321-26 261
jerker@liaredstra.com
Ulricehamn, Mullsjö, Jönköping

Torbjörn Knipbo
Inköpare

073-324 89 90
torbjorn.knipbo@liaredstra.com
Tidaholm, Falköping, Hjo,  
Habo, Mullsjö

Jerker Strålin och Torbjön Strålin.
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Hellmans Glas AB
Trädgårdsgatan 34–36, Falköping
0515-105 95 falkoping@glaskedjan.se 
Måndag–torsdag: 6–17 Fredag: 6–15
www.hellmansglas.se

Vår auktoriserade fönsterrenoverare Andreas svarar  
gärna på dina frågor och funderingar. Han hjälper dig hela 
vägen från offert/besiktning till ett strålande resultat vad 
gäller allt från kvalitét och utseende till energibesparing!

Du når Andreas på tel: 070-304 07 52. 

RENOVERA ISTÄLLET FÖR ATT BYTA FÖNSTER 
– SPARA BÅDE PENGAR OCH MILJÖ! 

Vi har en helt ny verkstad där gamla fönster blir som nya och ännu bättre! 
Energiglas? Ny färg? Byte av dåligt trä? Omkittning? Vi ordnar det mesta.

Genom att byta till energiglas eller bygga om för isolerglas behåller huset sitt  
originalutseende och du slipper allt merjobb med fasad, foder, fönsterbrädor mm. 
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7. Undvik att köra halvfulla tvätt-
maskiner. Välj så låg temperatur 
som möjligt och använd eventu-
ella sparprogram.

8. Om du har möjlighet så torka 
gärna din tvätt på en tvättlina eller  
en torkställning. Annars är det 
bättre att torktumla dina kläder 
istället för att använda torkskåp. 
Väljer du att använda torkskåp så 
centrifugera först så mycket som 
möjligt.

9. Kolla energimärkningen när du 
köper nya vitvaror och elektronik. 
Det lönar sig oftast på sikt att in-
vestera i de energisnåla alternativen.

10. Håll rätt temperatur i kylen (+6°) 
och frysen (-18°). Tänk på att  
placera dem så att luften kan 
cirkulera runt om och dammsug 
baksidan regelbundet. Frosta även  
av frysen minst en gång om året 
och se till så att dörrar och lock 
sluter tätt.

11. Om du ska tina fryst mat kan 
du göra det i kylen så använder 
du kylan som finns i maten. Låt 
också varm mat svalna innan du 
ställer in den i kylskåpet.

12. När du lagar mat på spisen är det 
bra att använda lock på kastruller-
na. Se också till att dina kastrul-
ler inte är ojämna i botten, så får 
de bra kontakt med plattan och 
matlagningen går både snabbare 
och använder mindre el. För att 
koka vatten är vattenkokaren ett  
energisnålt alternativ.

13. Kör diskmaskinen när den är full 
och använd energisparprogrammet. 
Tänk också på att du inte ska  
behöva skölja disken innan du 
kör den i diskmaskinen, skrapa 
bara ner eventuella matrester i 
komposten.

14. Varma somrar har gjort att 
många skaffat luftkonditionering. 
Du kan minska ditt kylbehov  
genom att vädra på natten och 
hålla stängt och nerdraget på  
dagen. Markiser på soliga fönster 
kan också minska kylbehovet.

15. Du kan spara energi med golv-
värme, men bara om du har bra 
isolering under värmeslingorna. 
Även då sparar du bara el om  
varmare golv leder till att kan  
sänka inomhustemperaturen. Golv- 
värme i badrum bör ses som 
komfort som kostar extra. Med 
golvvärme ska du inte lägga 
på mattor eftersom de hindrar  
värmen från att komma in i  
rummet. Fortsättning på sidan 72

Hessel 
Mobil 070-663 44 68

Schakt

Göra om i 
trädgården?
Jag utför markarbeten och kommer  

gärna med tips och råd.

Jag utför dessutom: 
•Grundarbeten

•Husdräneringar
•Vatten och avlopp

Välkommen att kontakta mig!



Låt oss hjälpa dig skapa ett kök du inte 
trodde var möjligt. Utforska vårt breda 
sortiment av kök och färger inspirerade av 
vår nordiska natur. Boka ett kostnadsfritt 
möte med en köksdesigner. Vi träffas 
digitalt, på telefon eller i butik.

BOKA ETT MÖTE 
MED EN AV VÅRA 
KÖKSDESIGNERS

JUST NU UPP TILL 30.000 KR 
I RABATT NÄR DU KÖPER  

ETT MARBODALKÖK*

Lucka Ekbacken brunbets 

*Köp kökssnickerier för minst 90.000 kr och få 15 % i rabatt, dock max 30.000 kr i rabatt. Erbjudandet gäller 
27/10–12/12 2022. Med reservation för eventuella skrivfel eller förändringar. Läs mer på marbodal.se.

MARBODAL CENTER  Vulcans väg 2 / 0502–135 40
Öppettider: Mån 9–18, Tis 9–20, Ons–Tors 9–18, Fre 9–16, Lör 9–13
marbodalcenter@optimera.se
www.optimera.se
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Låt oss hjälpa dig skapa ett kök du inte 
trodde var möjligt. Utforska vårt breda 
sortiment av kök och färger inspirerade av 
vår nordiska natur. Boka ett kostnadsfritt 
möte med en köksdesigner. Vi träffas 
digitalt, på telefon eller i butik.

BOKA ETT MÖTE 
MED EN AV VÅRA 
KÖKSDESIGNERS

JUST NU UPP TILL 30.000 KR 
I RABATT NÄR DU KÖPER  

ETT MARBODALKÖK*

Lucka Ekbacken brunbets 

*Köp kökssnickerier för minst 90.000 kr och få 15 % i rabatt, dock max 30.000 kr i rabatt. Erbjudandet 
gäller 18/8–3/10 2022. Med reservation för eventuella skrivfel eller förändringar. Läs mer på marbodal.se.

MARBODAL CENTER  Vulcans väg 2 / 0502–135 40
Öppettider: Mån 9–18, Tis 9–20, Ons–Tors 9–18, Fre 9–16, Lör 9–13
marbodalcenter@optimera.se
www.optimera.se

2022-004-04

Påbörja din resa på 
Marbodal Center 
tillsammans med 
Optimera
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Välkommen till våra experter
— vi finns för dig!

Här erbjuder vi dig
 / Utställning med många inspirerande kök

 / Hembesök för planering av ditt nya kök

 / Hjälp med ritning av ditt nya kök

 / Skjutdörrslösningar

 / Skräddarskydd förvaring

 / Offert och hjälp med din beställning

MARBODAL CENTER  Vulcans väg 2 / 0502–135 40
Öppettider: Mån 9–18, Tis 9–20, Ons–Tors 9–18, Fre 9–16, Lör 9–13
marbodalcenter@optimera.se
www.optimera.se

INGA PETURSDOTTIR
Kökssäljare

0502-135 41
inga.petursdottir@optimera.se

OSCAR ÖSTERBERG
Kökssäljare

0502-135 42
oscar.osterberg@optimera.se

ANNA-CARIN PERSSON
Offert/kalkyl och kökssäljare

0502-135 43
anna-carin.persson@optimera.se

Skräddarsydd 
förvaring med 

Marbodal

15%
RABATT PÅ INREDE 
& SKJUTDÖRRAR

Erbjudandet gäller 18/8–3/10 2022

Påbörja din köksresa på

Marbodal Center
Vackert beläget vid ån Tidans strand på Vulcanön i centrala 
Tidaholm hittar du Marbodal Center. Här erbjuder vi dig:

• Utställning med många inspirerande kök 

• Hembesök för planering av ditt nya kök 

• Hjälp med ritning av ditt nya kök

• Skjutdörrslösningar

• Skräddarsydd förvaring

• Offert och hjälp med din beställning

MARB0DAL CENTER Vulcans väg 2  •  0502-135 40 
Öppet: mån, ons-tor 9-18, tis 9-20, fre 9-16, lör 9-13   
marbodalcenter@optimera.se  •  www.optimera.se

Anna-Carin Persson
0502-135 43

Inga Petursdottir
0502-135 41

Oscar Österberg
0502-135 42

OPTIMERA HEMMA

* Köp kökssnickerier för minst 90.000 kr och få 20.000 kr i rabatt. 
Erbjudandet gäller 24/3–9/5 2022. Läs mer på marbodal.se.

Lucka Ekbacken brunbets X
 Jordnära färg G

ranit 

Låt våra vattenbaserade färger möta våra vackra 
träluckor. En kombination som ger köket en spännande 
dynamik, personlig prägel och en naturnära känsla. 
Sätt din stil, boka ett kostnadsfritt designmöte med 
våra köksexperter. 

JUST NU 20.000 KR 
I RABATT NÄR DU KÖPER 

ETT MARBODALKÖK*

ETT 
NATURLIGT 
MÖTE
Mellan vår färgkollektion 
Jordnära och trä 
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KÖKSVECKOR

Låt oss hjälpa dig skapa ett kök du inte 
trodde var möjligt. Utforska vårt breda 
sortiment av kök och färger inspirerade av 
vår nordiska natur. Boka ett kostnadsfritt 
möte med en köksdesigner. Vi träffas 
digitalt, på telefon eller i butik.

BOKA ETT MÖTE 
MED EN AV VÅRA 
KÖKSDESIGNERS

JUST NU UPP TILL 30.000 KR 
I RABATT NÄR DU KÖPER  

ETT MARBODALKÖK*

Lucka Ekbacken brunbets 

*Köp kökssnickerier för minst 90.000 kr och få 15 % i rabatt, dock max 30.000 kr i rabatt. Erbjudandet 
gäller 18/8–3/10 2022. Med reservation för eventuella skrivfel eller förändringar. Läs mer på marbodal.se.

MARBODAL CENTER  Vulcans väg 2 / 0502–135 40
Öppettider: Mån 9–18, Tis 9–20, Ons–Tors 9–18, Fre 9–16, Lör 9–13
marbodalcenter@optimera.se
www.optimera.se
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VÄRDE 
CHECK  
på 2000:-  
till alla som beställer  

kampanjkök*

-

*Värdechecken kan utnyttjas till köp av golv eller 

kakel vid beställning av kampanjkök före 31/12 2022



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

Gratis offert
Glöm inte ROT-avdraget!  
30% avdrag på arbetskostnaden.

Välkommen att kontakta oss när du behöver 
hjälp med bl.a. din värmepump.

• Kostnadsfri offert
• Installation
• Bortforsling
• Service
• Felsökning

Vi har även JOUR-tjänst.

V V S
V

S
DOKTORN

        
S K A R A B O R G
T I D A H O L M

Behöver du en rörmokare?
VVS-Doktorn hjälper dig med allt inom 
badrumsrenovering, värmepumpar, avlopp och VVS

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

www.labbasel.se

Butiken öppen: mån-fre 08.00-12.00

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

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

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Välkommen till vår elbutik!

SOL- &VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!
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eller ring Kent 0708-66 02 33.
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Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

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

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!
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både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.
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eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

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

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

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!
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Om du värmer ditt hem med el:
16. Det kanske lättaste sättet att spara 

el är att sänka inomhustempera-
turen. Du sparar ungefär 5% av 
elen som används till uppvärmning 
för varje grad som du sänker.

17. Sänk gärna temperaturen i utrym-
men som inte behöver vara så 
varma såsom garaget, källaren, 
tvättstugan eller förrådet. Om du 
har möjlighet att tidstyra så är det 
bra att sänka inomhustemperatu-
ren när du sover, är på jobbet eller 
är bortrest.

18. Värmer du med direktverkande 
el kan du spara stora mängder 
el genom att byta till exempel-
vis bergvärmepump. Men även 
luft-luftvärmepump kan ge stora 
besparingar till en betydligt lägre 
investeringskostnad, och kräver 
inte heller vattenburet värme-
system.

19. Om du har en äldre värmepump 
kan du tjäna på att byta till en 

ny med högre verkningsgrad.  
Värmepumpar med varvtals- 
styrning är mest energieffektiva.

20. Minska elen som går åt till varm-
vatten genom att duscha kortare 
tid. Byt också gärna till snål- 
spolande blandare och dusch-
munstycken. Att duscha är mer 
energieffektivt än att bada.

21. Gamla och slitna tätningslister 
runt fönster och dörrar kan ge 
drag. Minska på elförbrukning 
och förbättra komforten genom 
att byta lister. När du vädrar bör 
du göra det under kort tid med 
tvärdrag, så att luften byts ut fort 
utan att onödigt mycket värme 
läcker ut.

22. Om du ställer stora möbler eller  
tunga gardiner framför elemen-
ten hindras värmen från att  
spridas i rummet. Håll fritt och 
luftigt runt elementen så får du 
ett behagligare inomhusklimat.

Bonustips!
Om du skaffar solceller innebär det 
visserligen inte någon minskning av 
din elanvändning, men genom att 
producera egen el behöver du köpa 
mindre. Ett normalt villatak räcker 
ofta till att producera mer el än du använ-
der under sommarmånaderna. Om du 
inte bor i villa men ändå vill ha solel 
kan du välja till det i ditt elavtal.   
Källa: www.malarenergi.se
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0515-831 50
falköping@handelsbanken.se

Välkommen på kundträff:
El och energi i fokus
Kraftigt stigande energipriser kommer att påverka de flesta av 

oss i vinter. Men vad beror höjningarna på och vad kan du göra 
för att minska dina elkostnader? Välkommen till en kväll med 
Handelsbanken och Mäklarhuset där du får svar på dessa frågor  
och mycket mer.

Under kvällen kommer Christian Kopfer, råvaruspecialist i Handelsbanken, 
prata om energimarknaden i stort, vad som driver priserna och spås ske i 
framtiden. Fredrik Johansson, byggnadsingenjör, delar med sig av tips och 
trix för hur du får koll på din elförbrukning. 

Vi får också lyssna till Ronja Melker, Mäklarhuset, kring vilka energi-
investeringar som är värdeökande och vad man bör tänka på vid köp/
försäljning. Rebecca Ingwall kontorschef Handelsbanken, berättar om hur  
du kan finansiera dina energiinvesteringar. Vi berör också räntemarknaden  
i korthet. 

Tid: onsdag 2 november 17.45-19.00 
Plats:  Vilhelmsro gårdscafé, Falköping
Anmälan sker via e-post till falkoping@handelsbanken.se senast 31 oktober.  
Vi bjuder på kaffe och smörgås, meddela specialkost i anmälan.  
Begränsat antal platser. 

Varmt välkommen önskar Handelsbanken Falköping och Mäklarhuset! 
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Hur fungerar solceller?
Solcellerna tar till vara på solenergi och omvandlar den till elektricitet som går 
via växelriktaren och elmätaren direkt in i huset för att förbrukas. Solcellerna 
kan till exempel förse kylskåp, spis och annan elektronik med elektricitet.

Eftersom solcellerna endast genererar  
elektricitet används de vanligtvis endast  
för att täcka förbrukningsel. Vill du  
använda solenergi för att värma  
bruksvatten eller ett vattenburet  
värmesystem bör du istället använda 
solfångare.

1. Solpanelerna omvandlar solstrålar 
till energi i form av elektricitet.

2. Från solpanelerna leds elektriciteten 
till en DC-brytare. DC-brytaren 
kan stänga av flödet av elektrici-
tet, ifall att det skulle behövas för  
säkerhet.

3. Solpanelerna skapar el i form av 
likström. För att använda elektri-
citeten i ditt hushåll behöver den 
omvandlas till växelström, vilket 
sker i växelriktaren.

4. Att koppla solcellsbatterier till  
solcellsanläggningen är valfritt. 
Notera! På denna bild visas solcells- 
batterier med inbyggd regulator 
där växelström leds från växelrik-
taren och den inbyggda regulatorn 
omvandlar och lagrar elen. Alter-
nativt kan solcellsbatteriet kopplas 
in före växelriktaren.

5. Från växelriktaren går elen till en 
elmätare. Elmätaren mäter produ-
cerad solel, använd solel, köpt el 
från det allmänna elnätet och såld 
el till det allmänna elnätet.

6. Från elmätaren går solelen vidare 
till ett elskåp/proppskåp varifrån 
den skickas ut i huset.

7. Solelen används i ditt hus för att 
till exempel tända lampor och driva 
vitvaror.

8. Den solel du inte använder, eller  
eventuellt lagrar, säljs vidare till 
det allmänna elnätet. Denna över- 
skottsel får du betalt av från din av-
talade köpare och ger även rätt till 
en skattereduktion på 60 öre per 
såld kWh.

Kostnaden för att 
installera solceller 
Priset på ett solcellspaket till din villa 
brukar normalt ligga på runt 156 000 kr  
för ett system på 10 kW. Är det då 
lönsamt att investera i solceller? Ja, 
i de absolut flesta fall är det lön-
samt. Det är något som fler och fler 
svenskar tar till vara på, speciellt nu 
när priserna på solceller sjunkit med 
över 90 % sedan 2008. Du kan alltså 
spara pengar med solceller, samtidigt 
som du bidrar till ett mer förnybart 
samhälle. Fortsättning på sidan 76



Din lokala maskinuthyrare

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

Falköping 
Tunnelgatan 1
0515-315 50

Skövde 
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Hyr dina  
maskiner hos oss!
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Ska du installera solcellerna på ditt 
tak bör det inte täckas av skugga från 
närliggande byggnader eller träd. För 
att bäst ta vara på solenergin bör ta-
ket vara i sydlig riktning, men mindre 
variationer kommer inte märkas allt 
för mycket. Du bör dock undvika 
att montera solcellerna i rakt nordlig 
riktning.

Det bör du veta innan  
du köper solceller
Funderar du på att köpa solceller är 
det självklart viktigt att se över priser-
na. Men priserna varierar beroende 
på en mängd faktorer, vilket i sin tur 
kan påverka lönsamheten. Det kan 
variera beroende på typ av solcell,  
anläggningens storlek, vilken leve-
rantör du väljer och självklart en rad 
andra faktorer.
Hur stor solcellsanläggning du  
behöver, och dess utformning, beror 
i sin tur på vad du vill få ut av den 

och dina förutsättningar. För att vara 
så förberedd som möjligt när du ska 
köpa solceller finns det några frågor 
du bör ha svar på, eller i alla fall ett 
hum om:

1. Hur många kWh (kilowattimmar) 
använder ditt hushåll per år?

2. Var ska solcellsanläggningen in-
stalleras? Det kan vara på taket till 
din villa, garage eller till och med 
marken om du har utrymme. Ska 
det installeras på ett tak kan det 
vara bra att veta vilket sorts tak du 
har, då det kan påverka vilka fäs-
ten som behöver användas.

3. Hur stor anläggning vill du ha? 
Storleken på anläggningen mäts 
normalt i effekt via kWp, då det 
är en jämförbar enhet som kan 
användas för att få fram förvän-
tad produktion. Vill du täcka hela 
taket kan du i runda slängar räkna 
med 1 kW per 6 kvm, men det 
beror till stor del på solpanelernas 
effektivitet. 

Vet du inte riktigt hur du vill utforma 
din anläggning kan leverantörer och 
installatörer självklart hjälpa dig med 
att anpassa anläggningen utifrån dina 
behov! Källa: greenmatch.se/solceller
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produkt
oemotståndliga

erbjudanden

utvalda produkter
kvalitetsgolv
innertak
våtrumsskivor
väggskivor
spackel och tejp
tak & väggfärg
montagelim
akustikpanel
skjutdörrar
elektroniskt lås
hultafors en klassiker
listverk från EHL 
rolig el med gelia
kaminer och värme

snygga till 
hemma
vi har allt från golv till tak
för renoveringen hemma
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Dags att boka rengöring  
av ventilationssystemet

Christer
Freddy

Janne
Före Efter

Medlem av Sveriges 
Skorstensfejares Riksföbund

För pris ring:
0502-107 00 

0708-85 91 91

Vi säljer också pellets från:

Vi utför:
Förutom sotningar och besiktningar 

även ventilationsrensning av frånluft från 
er köksfläkt, takfläkt och värmeväxlare. 

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

2021 kom ett nytt grönt avdrag för 
att underlätta investeringen i grön 
teknik. Där du som konsument 
får avdrag på 15% direkt på slut- 
fakturan. Du behöver alltså inte, 
som vid det gamla solcellsstödet, 
skicka in någon ansökan och sedan 
vänta på godkännande. Detta har 
gjorts för att underlätta i processen  
och göra det mer attraktivt att  
investera i grön teknik som solceller, 
solcellsbatterier eller laddboxar.
Det gröna avdraget har även mer 
fördelaktiga villkor gentemot rot-
avdraget, där det till skillnad mot 

rot även gäller för hus yngre än 5 år, 
eller hus under uppbyggnad. 

För att kunna ansöka om avdraget 
krävs bland annat att:

• Du ska ha betalat minst 50 000 i 
skatt under året.

• Du måste stå som ägare till huset 
där installationen äger rum.

• Du måste vara obegränsat skatt-
skyldig under beskattningsåret.

• Fakturan betalas elektroniskt.   
 Källa: greenmatch.se/solceller
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Stöd för solceller
Det finns stöd och avdrag för investering i solceller.  
Förra året infördes ett nytt grönt avdrag på 15%. 



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

Marlene

Athena

Är det någon som kan Tidaholm och dess grannkommuner så är det vi.

En lyckad  
bostadsförsäljning  

börjar hos oss


