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TEMA: JUL       KNEP & KNÅP       KRÖNIKAN       FOTOTÄVLING       FAMILJESIDAN

Besöksadress: 
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-60 65 50

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

Läs mer på
www.tidaholmsenergi.se

Passa på att teckna ett  
elhandelsavtal hos oss!
Om du inte gjort ett aktivt val angående ditt elhandelsavtal är 
vårt råd att du kontaktar oss. Tecknar du avtal med oss gör du 
en insats för miljön. All el vi säljer är förnybar. Dessutom kan du 
köpa el som producerats i vårt kraftvärmeverk Eldaren. Och du 
får allt på samma faktura, både elnät och elhandel.

Ring oss på telefon 0502-60 65 50

Bara grön el hos Tidaholms Energi
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Ett konstigt år
Vad ska man säga om 2020?  
Redan nu kan man konstatera att 
vi kommer att komma ihåg 2020 
som året då vi lärde oss att det finns 
ett virus som heter Covid-19. Dess-
värre är det långt ifrån över. Vi får 
nog lära oss att leva med denna  
Coronapandemi även 2021 eller tills 
det kommer ett vaccin. Frågan är om 
man vill ta detta vaccin även om man 
inte befinner sig i någon riskzon? 
Jag själv är osäker. Dock är det en 
lömsk sjukdom som slår olika hårt 
på olika människor. I detta nummer  
är Robert Johansson vår krönikör,  
en vanlig tidaholmare på 48 år 
som mötte Corona. Hela familjen 
drabbades men Robert drabbades  
hårdast. Läs mer om hans kamp mot 
Corona i tidningen.

Nu är det jul igen!
Oavsett Corona så kommer det att 
bli jul även i år. Vi har redan passerat 
första advent och har ni inte börjat 
köpa julklappar ännu så är det dags 
nu. Det gör ni bäst genom att läsa  
Tidaholms-Guiden. Här hittar ni 
massor av julklappstips! Tänk vad 
det är skönt att göra klart det i tid så 
man kan hinna varva ner lite inför  
julen. Då passar vår korsordsbilaga 
på sex sidor perfekt. Det har blivit 
en tradition att bjuda på detta i årets 
sista nummer.  När ni har löst svaren 
så skickar ni in det till oss så kan ni 
vinna fina priser.

Vi vill samtidigt passa på att önska 
alla våra läsare och annonsörer en 
riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Mycket nöje!
Fredrik Nossler

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

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

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

Krönikan
Läs Roberts personliga berättelse om 
hur det är att drabbas av Covid-19.

Fototävling
Årets sista tävling är avklarad och  
en vinnare är korad! På sidan  
18 kan du se den samt f lera andra 
favoriter.

Profilen
Vi har ställt 21 snabba frågor till  
Andreas Blick, kontorschef på  
Handelsbanken. 

Tema: jul
Hur påverkas julhandeln av den  
pågående pandemin? Vi berättar  
om årets julklapp och aktuella  
inredningstrender inför julen.

Knep och knåp
Barnpussel, sudoku, stora julkrysset, 
ordspiral eller krisskross? Du hittar 
massor av knep och knåp med start 
på sidan 44. I många av dem har du 
dessutom chans att vinna fina priser. 
Glöm inte att skicka in svarstalongen  
till oss senast den 24 januari!

Favoritrecept
På sidan 54 får du lära dig allt du  
behöver för att tillaga julskinka.
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La Famiglia är en hemtrevlig italiensk restaurang i hjärtat 

av Tidaholm, med fokus på en trevlig atmosfär, generös 

service och naturligtvis utsökt mat. Vi använder de bästa 

ingredienserna och sträver efter njutningsfulla upplevelser. 

Ser fram emot din bokning!

Vill du smaka på ett riktigt  
svenskt julbord med en touch av Italien? 
Vi tar emot bokningar för sällskap. 

Öppet juldagen, annandag jul och nyårsafton 
Allt är bordsbokning. På nyårsafton kommer vi ha  

3 rätters nyårssupé.

Öppettider
Mån-tors 11.30-22.00
Fredag 11.00-till sent
Lördag 12.00-till sent
Söndag 12.00-21.00

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

Covid-19

Vi har coronaanpassat 

vår restaurang med gott 

om plats mellan borden 

och tallriksservering!

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

Varje dag väljer du mellan 8 olika rätter: 

svensk husmanskost som dagens kött, 

fisk, vegetarisk, 2 pastarätter eller 3 olika 

pizzor. På onsdagar öppnar lunchen 

11.00 på grund av torgdagen.

Helglunch
Helglunch serveras på lördagar  

och söndagar kl. 12.00-16.00. 

À la carte
På kvällarna serveras à la carte från det 

italienska köket. Ni hittar vår meny på vår 

hemsida www.lafamigliarestaurang.com 

och här kan ni även boka bord! 

Den 9 november öppnade Antonio och Isho La Famiglia på Gamla Torget  

(f.d. restaurang Athena). Restaurangen togs över 1/9 och på drygt två månader har 

de renoverat hela restaurangen och köket med bland annat ny bar, ny inredning  

och ett nytt koncept. La Famiglia kommer servera både svensk och italiensk mat.

Ny restaurang i Tidaholm
med doften av Italien!18
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Norra Metallvägen 1A, Stallsiken 

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

Mån-fre 10-18, Lördag 10-14

Åsle Pilagården 

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

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

EN VITVARUEXPERT 
NÄRA DIG!

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

VI LEVERERAR 
OCH INSTALLERAR 

ÖVER HELA 
SKARABORG

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

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

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

www.sundellsstangsel.se

Hyr din nästa 
bostad på 

sbbnorden.se

Leg. veterinär Anna-Lena Skölds 

Hästpraktik, seminstation, 
smådjursmottagning 
Drop in mån & tor kl. 17-19 på Industrigatan 10. 
Kastrering av hingstar, hanhundar, han- & hon-katter. 
Billigt närproducerat torrfoder för hund & katt. 

Tel. 0502-330 66 (säkrast kl. 8-9) 
Mobil: 0706-92 95 67

Besök vår hemsida  
www.tidaholmsguiden.se

Där kan du bland annat läsa T-G online.



Stans första och enda Barbershop:
Husse Barbershop blir större!
Eftersom vi har kunnat nå våra mål med hjälp av er, har vi valt att göra mer plats för att  
ert besök ska bli bekvämare. För hos oss är kunden alltid högsta prioritet! Hos oss  
kommer ditt besök vara oförglömligt. Du kommer hitta allt du söker och lite till. 

Missa inte julens erbjudande! 
Klipp dig hos oss så får du 30% rabatt på våra produkter. 
Gäller från 5 till 25 december.  

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

  Husse.Barbershop     Husse Barbershop   

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

Öppet: måndag-fredag 09.00-18.00, lördag 10.00-14.00
6

Fira en jubilar eller nyfödd?
Medverkan är gratis. Nästa nummer kommer ut 
23-26/3, skicka bild och text senast 7/3 2021 till: 

familjesidan@tidareklam.com

Eller skanna QR-koden:
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Medverkan är gratis!       
Mejla en bild och bildtext till oss senast 7/3 för att komma med i nästa nummer familjesidan@tidareklam.com

Tidaholms Loke 1 Fastighets AB 2/11
S.A Vattenblästring & Entreprenad 4/11

Allis
Hanna Johansson och Eric Ivarsson, 
Tidaholm, fick den 10 juli en flicka,  
Allis. Vikt 4130 g, längd 54 cm. 
Med på bilden är storebror Sixten.

Jack
My och Stefan Veithoefer, Tidaholm, 
fick den 10 augusti en pojke, Jack.  
Vikt 3540 g, längd 51 cm. 

William
Maja Bergh och Ulrik Lundgren, 
Tidaholm, fick den 17 augusti en pojke, 
William. Vikt 3450 g, längd 52 cm. 

Otto
Rosemari Berggren och Mikael Trygg, 
Fröjered, fick den 13 oktober en pojke, 
Otto. Vikt 3130 g, längd 47 cm.  
Syskonen heter Emelie, Josefine, Elsa, 
Oliver och Vilhelm. 

Signe
Matilda Wallemyr och Erik Börjesson, 
Hångsdala, fick den 22 september en 
flicka, Signe. Vikt 4240 g, längd 52 cm.

Meja
Lina Hellqvist och Michael Nyhammer, 
Tidaholm, fick den 11 augusti en flicka, 
Meja. Vikt 4250 g, längd 52 cm.
Liam är stolt storebror. 

Britta
Julia Wallemyr och Staffan Danelius, 
Hasslekärr, fick den 31 augusti en flicka, 
Britta. Vikt 3620 g, längd 49 cm. 



Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
www.helliden.se
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Vill du också göra en trygg 
affär med bäst betalt?

 Vi hjälper dig gärna. 
Just nu ingår* energideklarationen. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer. 

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 31/1 2021
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

Gamla Torget 10, Tidaholm
Tel. 0502-108 25 

 www.svenskfast.se/tidaholm

Therese Anna-LenaJenny
Emelie

Lisa

Från sommar till vinter
Dygnet runt
Året om

0515-122 00

assistancekaren.se      020-912 912

Välkommen till 
lunch på

Hellidens slott!

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

Ring gärna och boka om ni är fler än fem personer, 0502-178 06!
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När Corona  
knackade på dörren
Jag är en helt vanlig man på 48 år och arbetar som drifttekniker på  
Tidaholms kommun. Arbetar även lite på tennisklubben Tidaholms TK 
som tennistränare. Har fru och tre barn samt fyra hundar och livet rullar 
för det mesta på i full fart, i alla fall innan Corona knackade på vår dörr.

Robert Johansson:

K R Ö N I K A N

En helt vanlig söndag, då familjen 
förberedde sig för att gå och  
gratulera svärfar, kände jag mig lite 
extra hängig och huvudvärken kom 
som ett blixtnedslag på vägen dit. 
Jag tänkte inte så mycket mer på det, 
lite spänningshuvudvärk kan väl alla 
ha ibland. Vi åt god smörgåstårta 
och umgicks med närmaste familjen. 

Natten som följde började jag känna 
mig alltmer dålig, hostade alltmer 
och hade frossa. Det kändes som att 
jag kokade sönder inifrån och ut. 
Som tur var hade jag semester då det 
var höstlov för barnen. Vi hade 
tänkt att hitta på massa roligt till-
sammans kommande vecka, såsom 
padel och bowling med mera. Min 
fru hade också semester. Jag tänkte 
att jag nog fick vila mig på måndagen  
i alla fall och hostade upp slem och 
svettades ganska mycket. Kände att 
min andningskapacitet var påver-
kad, började få svårare och svårare 
att ta djupa andetag. Hade fortsatt 
tung huvudvärk, fick också lite  
senare feber, kraftigt halsont och 
väldigt påtaglig trötthet. Dagen 
spenderades i sängen och hela  
natten hostade jag upp slemklumpar 
och mådde väldigt dåligt.

På tisdag morgon säger min fru att 
hon har en fruktansvärd huvudvärk 
hon också samt att hon började  
känna av lite torrhosta. Dagen som 
förlöpte påminde om gårdagen. Lite 
senare på eftermiddagen kom jag att 
tänka på att jag skulle träna en kille i 
tennis på onsdag förmiddag och tog 
därför kontakt med killens mamma 
för att lämna återbud till detta då jag 
kände mig väldigt risig. Hon säger 
då att det var bäst jag kollade mig för 
Corona eftersom jag på lördag  
förmiddag varit på seriematch i  
tennishallen och där var även en 
person som senare konstaterades 
positiv för Corona.

Då började tankarna kretsa kring att 
även vi kanske kunde ha det. Därför 
beslöt vi oss för att åka till vård- 
centralen på onsdag förmiddag och 
testa oss, både min fru och jag. Sagt 
och gjort och från och med nu satt  
vi i karantän hela familjen.  
Redan samma kväll ringde vård-
centralen, vi fick snabbsvar då min 
fru arbetar inom vården och de 
meddelar oss att vi båda var positiva 

för Covid-19-viruset. Detta kändes 
som ett slag i magen och vi blev helt 
kallsvettiga och började febrilt  
fundera på vilka vi hade träffat och 
vilka vi möjligen kunde ha hunnit 
smitta, innan vi ens hade några  
symtom.

Orken fanns inte riktigt där, men 
ändå var det bara att ta tag i och 
börja ringa runt och meddela folk. 
Vi hade tyvärr träffat flera personer 
i vår närmaste familj under helgen 
eftersom vi både hunnit ha kalas för 
vår 14-årige grabb på lördagen samt 
även, som sagt var, varit och  
gratulerat svärfar på söndagen.

Mardrömmen fortsatte då även vår 
15-årige grabb började hosta och bli 
hängig, kort efter detta även den 
14-årige grabben. Vi åkte därför på 
torsdagen även med dem till vård-
centralen för att ta test. Tidigt på 
fredag morgon ringer vårdcentralen 
och säger att båda grabbarna tyvärr 
också var positiva för Covid-19. 
Tankarna börjar fara och snurra och 
det är lätt att man tänker att det  
värsta ska hända med någon familje-
medlem, särskilt med tanke på att 
vår ene grabb endast har 70% lung-
kapacitet kvar. Tankarna var inte 

roliga där och då och kretsade kring 
att man kanske hunnit smitta de 
äldre i familjen som deltog i kalasen 
under den gångna helgen. Denna 
farhåga blev tyvärr sann och flera  
andra personer blev också smittade. 
Man känner sig som den fula ank-
ungen då man drog med sig smittan 
både hem till familjen samt sina nära 
och kära. Lätt att vara klok i efter-
hand, men hade jag bara vetat hade 
jag aldrig åkt på den där matchen på 
lördagförmiddagen. Visserligen hade 
inte restriktionerna hunnit stramas 
åt så mycket då, inte förrän efter vi 
redan hunnit drabbas i vår familj. 

Detta är en mycket lömsk sjukdom 
då symtomen varierat bland oss fyra 
i familjen som drabbats. Vår äldsta 
tjej, som är 19 år har helt oförklar-
ligt, än så länge inte drabbats och 
har inga som helst symtom. Dock är 
även hon testad, för att kunna återgå 
till skolan nästa vecka. Även om hon 
inte drabbats har hon också som 
hushållsmedlem varit tvungen att 

hållas i karantän*. Ordet karantän  
får ingen riktig betydelse förrän 
man verkligen drabbas av den. 
Veckans höjdpunkt har varit när 
matleveransen kommit från ICA  
eller när någon ringt och frågat  
hur det är. 

Smittskyddsenheten ringde oss fyra 
gånger, en gång för varje positiv  
person och ställde en massa frågor 
om symtom och för att reda i smitt-
spårningen. Då kände man på  
riktigt att detta verkligen var allvar…

Nu efter knappt två veckor börjar 
kroppen så sakta återvända till  
normalläge igen. Då jag haft en 
mycket förstående arbetsgivare och 
känt stöd och även stöd av vänner, 
familjen och även tennisklubben 

samt juniorer har det varit lite lättare 
att ta sig igenom Coronan. Har även 
brottats med två gallstensanfall 
samtidigt som jag legat sjuk i Corona. 
Livet är tufft ibland, men härligt att 
leva när man är frisk. Man tror  
aldrig det ska drabba en själv och 
man tror att man är oövervinnlig. 

Tänk på att respektera varandra, håll 
avstånd, tvätta händerna och avstå 
från att träffas om det inte är absolut 
nödvändigt.

Robert Johansson 

Det kändes som att  
jag kokade sönder  
inifrån och ut!”
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lömsk sjukdom då  
symtomen varierat  
bland oss fyra i familjen 
som drabbats!”

Tel: 073-815 03 99   |   info@epautobody.se   |   Von Essens väg 7 i Tidaholm

Utför karosseriarbeten på alla sorters bilar,  

nytt som gammalt, krockat, rostigt,  

renovering eller ombyggnation.

* Även min äldsta dotter drabbades 
senare av Covid-19.



Nu öppnar vi  
PADELHALLEN!

Boka via appen
•  Ladda ner appen BokaTennis & BokaPadel i  

Google Play eller Appstore. 

•  För att kunna boka tider och spela så måste du 
registrera dina personuppgifter. När du installerat 
appen ska sidan med kontaktuppgifter komma upp 
automatiskt. Om inte så tryck på gubben längst ner 
i appen. Skriv in dina personuppgifter och tryck på 
Spara.

•  Nästa steg är att fylla på ditt spelkonto med pengar. 
Det gör du genom att trycka på knappen ovanför  
gubben där det står Fyll på. Du kan fylla på spel- 
kontot genom swish, bankkort eller Internetbank. 

•  Nu kan du boka padeltider. Tryck på huset längst  
ner till vänster i appen så får du upp boknings- 
schemat. Välj den bana och tid du vill ha och tryck  
på Boka tider under schemat. Du kommer till en 
ny sida där du kontrollerar och bokar tiden. Du kan 
också avboka en tid genom att trycka på tiden och 
välja Avboka tider under schemat. När du bokar en 
tid så dras avgiften direkt från ditt spelkonto. Om 
du avbokar senast 6 timmar innan din tid så sätts 
pengarna tillbaka på kontot.

•  Ljuset på banorna tänds och släcks automatiskt.  
Om det är ledigt kan du också spela utan att ha  
bokat tid. Tryck på glödlampan längst ner i appen  
för att tända och släcka banan. När du släcker banan 
räknar systemet ut kostnaden. Det finns några fler 
alternativ som du kan läsa om du scrollar ner till 
informationen under bokningsschemat.

•  Om du behöver hjälp att komma igång så  
kontakta Per Svensson, tel. 070-302 66 19,  
e-post tidatennis@telia.com. 

Boka via bokningssidan
•  Gå till vår bokningssida för tennis- och padelspel  

www.bokatennis.nu/tidaholmtk

•  För att kunna boka tider och spela så måste du 
registrera dina personuppgifter. Klicka på knappen 
Registrera dig under inloggningsuppgifter. Skriv in 
dina personuppgifter och klicka på Registrera.

•  Gå tillbaka till startsidan och logga in dig. 

•  Nästa steg är att fylla på ditt spelkonto med pengar. 
Klicka på Mitt konto i menyraden och välj Fyll på 
spelkonto. Du kan fylla på spelkontot genom swish, 
bankkort eller Internetbank. 

•  Nu kan du boka padeltider. Klicka på Schema i 
menyraden så får du upp bokningsschemat. Välj den 
bana och tid du vill ha och klicka på Boka tider under 
schemat. Du kommer till en ny sida där du kontroll-
erar och bokar tiden. Du kan också avboka en tid  
genom att klicka på tiden och välja Avboka tider 
under schemat.  När du bokar en tid så dras avgiften 
direkt från ditt spelkonto. Om du avbokar senast  
6 timmar innan din tid så sätts pengarna tillbaka  
på kontot.

•  Ljuset på banorna tänds och släcks automatiskt.  
Om det är ledigt kan du också spela utan att ha  
bokat tid. Du tänder och släcker med mobilen  
under menyn Dörr & Ljus. När du släcker banan  
räknar systemet ut kostnaden. Det finns några fler  
alternativ som du kan läsa om i informationen  
till höger om bokningsschemat.

• Om du behöver hjälp att komma igång så  
kontakta Per Svensson, tel. 070-302 66 19,  
e-post tidatennis@telia.com. 

Arbetet med att kunna erbjuda padel till  
tidaholmarna har pågått i drygt två år. Under 
fjolåret blev det lite mer konkret då Tidaholms 
Tennisklubb monterade in en padelbur på en 
befintlig tennisbana i mitten av december. 

Intresset har varit över förväntan. Projekteringen av en 
egen padelhall har fortsatt och till slut bestämdes det att 
det blir en utbyggnad av den befintliga tennishallen. 
Padelbanorna byggs mellan tennishallen och ishallen.
 Efter godkänd detaljplan och bygglov i somras  
startades arbetet upp i mitten av augusti. Allt i Bygge  
fick huvudentreprenad och arbetet är uppdelat i två  
etapper. Se ritning till höger, där den befintliga tennis-
hallen är blåmarkerad. Etapp 1, markerad med rosa, är 
att färdigställa själva padelhallen som i princip är färdig 
nu. Etapp 2, markerad med gult, är allt som är framför  
padelhallen och den befintliga tennishallen. Etapp 2  
kommer bli färdig senast augusti 2021. Men redan nu 
kan vi erbjuda tidaholmarna spel på tre padelbanor och 
det vill vi fira med att bjuda in till en:

PROVA-PÅ-DAG 12/12

Det sker lördagen 12/12 mellan klockan 09.30-13.30.
Då är det gratis prova-på-spel i den nya padelhallen. Alla 
är välkomna, både vuxna och barn. Har ni inget eget rack 
får ni låna rack och bollar. 
 På grund av rådande pandemi ber vi er att anmäla er 
på telefon 070-302 66 19 eller tidatennis@telia.com. 
Ni kommer då att bli tilldelade en tid. Detta för att vi inte 
ska vara för många i padelhallen samtidigt. Ni måste inte 
vara minst fyra stycken utan anmäl det antal ni är. 
 Representanter från Tidaholms Tennisklubb finns på plats 
för att visa eller svara på frågor. Vill ni bli medlem och på 
så vis spela till rabatterat pris kan ni bli det på plats. 

Hur gör jag för att börja spela padel?
Lathund för att komma igång
Du kan använda en app eller logga in  
på vår tennis-  och padelbokningsida  
på webben.

eller

TENNISHALLENETAPP 1

ETAPP 2

Teknikrum
Pannrum 

Konferens-
rum Kontor

Kök
GymOmklädningsrum

Kontor

Bana 1
Den nya padelhallen 

som nu är klar Bana 2 Bana 3



BLI MEDLEM
Bli medlem i tennisklubben och spela billigare!
Du tjänar snabbt in medlemsavgiften om du spelar 
regelbundet. Rabatten är 50 eller 80 kr per timme för 
medlemmar som spelar padel. Medlemsavgift för 2021 
är 350 kr för seniorer och 200 kr för juniorer. Kontakta 
Per Svensson för att bli medlem på tel. 0502-149 50, 
070-302 66 19 eller e-post tidatennis@telia.com.

Fördel att bli medlem
• spela billigare som medlem.

• möjlighet att boka abonnemang till reducerat pris.

• lägre avgift för att delta i klubbtävlingar, KM,  
after work, seriespel m.m.

• tillgång till vårt gym som blir klart 2021.

Erbjudande!
Bli medlem redan nu så bjuder vi på december  
månad. Medlemspriser vuxna 350 kr och barn 200 kr.

Priser padel medlem:
Vardagar fram till 15.30  250 kr/tim
Vardagar efter 15.30 och helger 280 kr/tim

Priser padel icke medlem:
Vardagar fram till 15.30  330 kr/tim
Vardagar efter 15.30 och helger 330 kr/tim

Tidaholms Tennisklubb har ett antal rack för uthyrning, 
pris: 40 kr/st. Detta belopp betalas via swish när man 
tar sitt rack. Racket lämnas tillbaka direkt efter avslutat 
spel. Padelbollar finns även att köpa i hallen,  
pris: 70 kr/rör. 

Bokningssystemet är väldigt enkelt och smidigt.  
På valfri dator, surfplatta eller mobil går du in på  
tidaholmtk.se eller via vår app och väljer "boka tid"  
så är du inne i bokningssystemet. Här kan du boka 
både tennis och padel.

Nyheter
Nu kan du boka 1,5 timmes speltid för padel. En annan 
nyhet är appen BokaTennis & BokaPadel som du  
laddar ner via Appstore eller Google Play.

VILL DU HA ETT ABONNEMANG?
Det har varit många som vill spela samma tid och dag 
varje vecka dvs ett abonnemang. Så länge vi bara har 
haft en bana har vi inte kunnat erbjuda detta till alla 
men nu när vi har tre banor hoppas vi att alla som vill 
ha en fast tid ska kunna få detta,

Spela till ett reducerat pris om du är medlem.
Speltid: v. 1-25.

Pris:  vardagar efter 15.30 samt helger  280:-/timme
  vardagar före 15.30   250:-/timme

Önskemål är att alla fyra som spelar är medlemmar, om 
man inte vill vara medlem så går det också bra men då 
spelar man till ordinarie pris d.v.s. 330:-/timme.

Fr.o.m. 7/12 kl. 09.00 släpper vi våra abonnemang 
för 2021. Boka din tid i tennishallen på kansliet,  
via telefon 0502-149 50, mobil 070-302 66 19  
eller e-post tidatennis@telia.com. Tiden är bokad  
när du har fått en bekräftelse från oss.

PROVA-PÅ-PADEL FÖR BARN
Söndagen 24/1 kl. 10.30-12.00 är alla barn från 10 år 
uppåt välkomna till en prova-på-dag inom padel. Kom 
ombytta som till en vanlig gymnastiklektion. Racketar 
finns att låna. Vi kommer därefter påbörja juniorträning 
inom padel för dem som önskar. Vi bjuder på fika.

ÄR DU NYBÖRJARE?
Vill du lära dig att spela padel och få en genomgång av 
reglerna? Då ska du anmäla dig till vår introduktions-
kurs i padel! Racket finns att låna.

Lördag 9/1  08.30-10.00, 10.30-12.00
Lördag 23/1  08.30-10.00, 10.30-12.00

Anmäl dig på anslag i padelhallen eller på  
tidatennis@telia.com. Du väljer dag och pass.  
kostnad 100 kr/person.

Kostnad: 100:-/person.
VUXENTRÄNING INOM PADEL

Har du spelat en del padel men vill få hjälp att  
utvecklas till en bättre spelare. Anmäl dig då till  
våra vuxengrupper på anslag i padelhallen eller via 
e-post tidatennis@telia.com senast 17/1. Begränsat 
antal platser. Träna 1 tim/vecka. Kostnad: 900:-.  
Planerad start v. 4, 8 veckor.

Tidaholm Padel Tour – seriespel
Anmäl dig till vårens seriespel. Man anmäler sig som ett 
dubbelpar och sedan delas man in i olika divisioner.  
Vi tänker oss 8 dubbelpar/division. Alla spelar 7  
matcher, d.v.s. alla möter alla. Det kommer bli en 
match/vecka. När serien är slutspelad går 1:an och 2:an 
upp en division och 7:an och 8:an åker ner en division. 
Tidaholm Padel Tour 1 pågår v. 3-9. Det kommer att bli 
spel både på vardagkvällar och helger. Ange i din anmä-
lan om du t.ex. skiftar och inte kan spela vissa veckor.

Det ska vara både herr- och damklasser och vi  
hoppas på många anmälningar och divisioner. 
Tag chansen och spela mot nya motståndare,  
det är både utvecklande och kul.

Tidaholm Padel Tour 2 pågår v. 12-19  
(uppehåll v. 13 påskveckan). 

Spelform: speltid 60 min varav 5 min inbollning,  
spel med egna bollar. Efter avslutad match skriv upp  
resultatet på spelschemat i padelhallen. Pris till  
vinnarna i respektive serie. Mer information får man  
när man har anmält sig.

Anmälan senast 28/12 antingen på anslag i  
padelhallen eller på tidatennis@telia.com, detta  
gäller för båda seriespelen.

Namn på spelarna, e-post och mobilnummer på båda 
spelarna. Skriv med om ni t.ex. skiftar och inte kan 
spela vissa dagar.

Kostnad: 600 kr/person/spelserie.

Padel- och tennisblixtar i jul
Padelblixt 27/12, speltid: 08.30-15.30
Padelblixt 28/12, speltid: 07.30-14.30
Tennisblixt 30/12, speltid: 08.30-15.30

Personlig anmälan och man delas in i en blixt om  
8 spelare. Alla spelar med alla och totalt spelar man  
7 matcher à 30 min. Kostnad: 350:-/person för padel 
och 200:-/person för tennis och då ingår kaffe och 
smörgås. Pris till vinnaren! Anmälan på anslag i  
padelhallen respektive tennishallen. Begränsat antal 
platser – först till kvarn!

Padel Americano
Americano 30/12, speltid: 08.30-10.30
Americano 2/1, speltid: 08.30-10.30

Spela den populära spelformen från Spanien. Man  
spelar om 32 poäng i varje match. Alla spelar med  
alla. Ungefär som en blixt men kortare matcher.
Kostnad: 250:-/person. Pris till vinnaren! Anmälan på 
anslag i padelhallen respektive tennishallen.  
Begränsat antal platser – först till kvarn!

Tävlingar under våren 2021
After work och padel 22/1, 26/3
Fredag 22/1 och 26/3 kl. 16.30-19.00, begränsat antal 
deltagare. Americano – man spelar om 32 poäng i varje 
match. Alla spelar med alla. Kostnad: 250:-/person 
inklusive smörgås. 

Padel- och tennisblixtar i påsk:
Padelblixt långfredag 2/4, speltid: 08.30-15.30
Padelblixt annandag påsk 5/4, speltid: 08.30-15.30
Tennisblixt långfredag 2/4, speltid: 08.30-15.30
Pris till vinnaren!

Tidaholm Tennisklubbs första  
Klubbmästerskap i padel  21-23/5
Man anmäler sig i dubbelpar. Alla lottas i en klass.  
Vinner man första matchen så går man in i A-klassen 
och förlorar man går man in i B-klassen. Alla får  
minst två matcher. Långa matcher först till två vunna 
set, vid 1-1 i set spelas supertiebreak till 10.  
Kostnad: 500:-/dubbelpar.

Vår förhoppning var att vi skulle genomföra tävlingarna under jul- och nyårshelgen men nuvarande  
pandemi och gällande restriktioner gör att vi flyttar dessa tävlingar till våren 2021.

Tävlingar under jul och nyår

Välkommen till  
Tidaholms Tennisklubb!
www.tidaholmtk.se

 padel.tidaholm

Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
Om nya riktlinjer kommer efter att detta har tryckts och det  
skulle vara oklart om vi kan genomföra våra aktiviteter står  
det på vår hemsida: www.tidaholmtk.se.
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- även för företag! Bredband 
 
Har du just fått fiber indraget eller letar du efter en ny leverantör?
Leta inte längre, vi är den lilla operatören med den personliga kontakten.
 
10/10 Mbit 278:-           
30/30 Mbit 313:-           
100/100 Mbit 368:-           
250/100 Mbit    469:-
500/100 Mbit 523:-           
1000/100 Mbit 788:-           

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

30 minuter installationshjälp över telefon ingår vid anslutning.  

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

Se vår hemsida för pris.

SpaceDump IT AB

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

KAMPANJ!

99:-/mån 
under de  

fyra första 

månaderna

Använd  RUT-avdraget!
Halva priset på  arbetskostnaden!

Pris: 295:-/tim efter rutavdraget.

Västra Drottningvägen 15, Tidaholm

073-053 62 14

UTKÖRNING &  
TAKEAWAY 80:-

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

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

DAGENS  
LUNCH 90:-
Mån-fre 11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé, hembakat  
bröd, kaffe och kaka.

Vi har
CATERING

till skolavslutningen, studenten 
eller födelsedagen! 

Kontakta oss!

Ring för kostnadsfri offert: 

076-130 34 99

TIDAHOLMS
GLASMÄSTERI

Vi hjälper er med inomhusmålning,  
glasbyte och tapetsering!

God Jul & Gott Nytt År!
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Egen el från solen är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar solkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

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

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

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

Intresserad av  
SOLCELLER?

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

God Jul och  

Gott Nytt År!

Önskar Kent med personal
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Tävlingsvinnare: Julia Wallin
Riktigt bra, vi ser en värld av guld i denna bild.  
Julia vinner en take away-kaffetermos.

Foto: Sören Lejhage
Ett välkänt motiv men fångat på ett synnerligen kreativt sätt.

Foto: Lilija Šobanova
Vilken palett av höstfärger!

Foto: Helena Nilsson
Riktigt vackert fångad närbild.

Foto: Anna Eriksson
Solen tittar fram mellan höstlöven.

Foto: Agneta Bertilsson 
När sommargrönskan börjar slå  
om till höstfärg.

Foto: Caroline Gyllingberg
Att gå över bron är som att gå i tiden, 
från september till november.

1

Skriv #tidaholmsguiden när du lägger upp ditt Instagramfoto. Vi visar de  

bilder vi gillar bäst i nästa nummer av vår tidning. En vinnare kommer också  

att koras som vinner ett pris. Miljöbilder sökes som speglar årstiderna.

I nästa nummer är temat vinter i Tidaholms kommun

INFORMATION: Vinnaren koras bland bilder publicerade t.o.m. 28/2 2021. Saknar du  
Instagram går det också att mejla till  fototavling@tidareklam.com eller skicka pappersfoton. 
Genom att delta i fototävlingen ger du Tida Reklam rättighet att använda bilderna.

F T TÄVLING
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Vattenpolering utvecklades av flygindustrin där 
renlighetskraven är höga och toleranserna små. Metoden är 
ganska ny i Sverige men nu finns den även i Tidaholm!

Vattenpolering är en effektiv och miljövänlig metod 
som rengör slitna och nedsmutsade metallytor med 
minimal åverkan (1-2 my = 1-2 tusendels millimeter, 
mikrometer) på materialet. 

"Gamla delar blir som nya"

Här följer några exempel på  
tillämpningar av vattenpolering:

• CNC-frästa detaljer – tar bort grader, fräsrosor  
och ger en slät yta.

• 3D-printade detaljer – tar bort nagg, grader,  
repor och ger en slät yta.

• Verktygsformar – rengöring och polering med 
bibehållna toleranser.

• Motordelar – motordelar i aluminium blir som nya.

• Gamla metallföremål – återställer mässing och 
tennföremål till sitt ursprung.

• Medicinska verktyg – en helt slät vattenpolerad  
yta är lättare att rengöra.

• Golfklubbor – slitna klubbor? Vi tar fram nykänslan  
hos båda blad och grepp!

• Vapen – släta vapendelar med mindre friktion  
ökar säkerheten.

• Båtpropellrar/däcksbeslag – en vattenpolerad  
slät yta minskar beväxtning.

���������������
�������������

Tel. 070-249 99 23
stefan_ahl@hotmail.com
Besöksadress: Egnahemsvägen 23, Tidaholm

Vi finns på:   

Nytt företag i Tidaholm 
MED EN NY TEKNIK!

Några produkter med både före- och efterbilder:

Har du någon produkt som  
du vill få vattenpolerad  
– ring för kostnadsförslag!

Vi arbetar både med företag  
och privatpersoner.

Stefan Ahl

GE RIKTIGT VIKTIGA

JULKLAPPAR

BRYT EN 
TRADITION

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. I Svenska kyrkans gåvoshop kan du också handla riktigt 

viktiga julklappar. Du får fina gåvobevis att ge bort!

svenskakyrkan.se/gavoshop

Köp ljus, servetter m.m.

och stöd julinsamlingen!

Finns att köpa i Tingshuset, Tidaholm.

Alla människor är olika men har ett lika okränkbart 

värde. Inom varje enskild indvid finns ett ljus. Vi tror 

på dess värme och på att låta ljuset fortsätta stråla, 

starkare för varje dag. Var med i kampen för varje 

flickas rätt till ett värdigt liv!

Andreas Holmlind
Holmlinds Rörledningsfirma

Kontakta oss på 

0706-488 480

God Jul & Gott Nytt År!



   Fem beskrivande ord  
om dig i en platsannons?
Ambitiös, envis, ödjmjuk, positiv 
och hjälpsam.

    Vad hade du för  
dröm som liten?
Som många andra småkillar,  
fotbollsproffs.

    Vad har du för dröm nu?
Drömmer inte lika mycket längre. 
Har blivit realist tråkigt nog.

    Om du inte jobbade på 
Handelsbanken, vad skulle 
du jobba med istället?
Skulle nog utbilda mig till snickare. 

 Vilken egenskap hos  
dig tycker du mest och 
minst om?
Mest: Ödmjukheten. Minst: Kan 
vara aningen disträ ibland.

      Vem skulle du vara 
om du fick vara en annan 
person/figur för en dag?
För tillfället någon i Trumps  
närmaste krets för att få höra  
hur resonemanget går.

7  Vilken är din
drömsemester?
Åker gärna till norra delarna av 
Italien, så det är nog det.

    Om du fick resa tillbaka  
i tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle  
det vara?
Oj, vad svårt. Freden efter andra 
världskriget med allt firande.

9  Din värsta fobi?
Höga höjder.

    Vilken är din favoritapp?
Handelsbankens mobilapp utan 
tvekan.

    Vilken är din favoritpryl?
Får väl tyvärr bli telefonen.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
Snacks, pasta, korv, frukt, kanske 
en god öl också på helgen.  

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

14   Har du någon udda/
oväntad förmåga? 
Nej. Är nog rätt tråkigt normal.

 Nämn något du absolut 
inte kan göra?
Baka.

17   Vilket uttryck använder  
du för mycket?
Oj. Det kan nog andra svara på 
bättre. Har inget bra svar.

18   Främsta levnadsregel?
Tänk framåt och hitta lösningar. 
Det hjälper sällan att gräva ner sig, 
utan bit ihop och kom igen.

     Vad skulle du vilja  
ändra på i Tidaholm?
Som pendlare in till kommunen så 
skulle det nog vara möjligheten att 
kunna ta sig till Tidaholm enklare 
utan bil.

      Vad händer närmaste  
tiden privat?
Inte mycket beroende på rådande 
pandemi. Det handlar ju om att ta 
ett samhällsansvar för att stoppa 
smittspridningen. Så jag försöker 
bidra med det.

      Vad händer närmaste  
tiden på jobbet?
Fortsatt försöka ta hand om våra 
kunder på bästa sätt. Det är inget 
som har förändrats i och med  
pandemin.
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21 snabba med  
Andreas Blick

Ödmjuk realist

Ålder: 37 år.

Familj: sambo och två tvillingar på 7 år.

Utbildning: Handelshögskolan i Jönköping.  
Kandidatexamen inom nationalekonomi och finans.

Yrke: kontorschef på Handelsbanken i Tidaholm och Falköping.

Hobby: idrott och träning i allmänhet.
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Trygg hemma?

Boka GRATIS SÄKERHETSBESIKTNING  
av din fastighet!

Om Bravida 

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

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

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

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

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

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

Bravida Lås

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

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

• Nöd och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

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

Butikstider
Mån och ons 07.00-16.00
Lunchstängt  12.00-13.00 

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

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

10 ÅRS
GARANTI*
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Kylda matlådor
Helgcatering 
Julcatering 
Nyårscatering

Till julbordet
Köttbullar
Janssons frestelse
Rödbetssallad
Hovmästarsås
med mera
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Vällagad mat
levererad till dörren

direkt från köket i Rödån

[ MAT LAGAD MED KÄRLEK ]
�����������rödån

Vi levererar catering till

Habo - Bankeryd - Brandstorp

Hjo - Tibro - Skövde

Jönköping m �

Vi levererar catering

på julafton & nyårsafton
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Beställ  i vår butik på
uppmanskok.se

GOD JUL! 
Många av våra 

kunder använder

ROT- 
AVDRAGET

Gör det  
du också!

Försäljning och Försäljning och inläggning av:inläggning av:

•	altanmattor

•	vinyl/plastmattor

•	heltäckningsmattor

•	badrumsgolv

•	väggmattor

•	trägolv	
	 (slipning	och	lackning)	

allt inom golv

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

Joakim Ljungberg

Nytt företag  
i Tidaholm
Vi hjälper er med följande:

Sprut- & fasadmålning  
Trädgårdsarbete
Bygg • Takrännor 
Snickeri • Rivning

Vi utför svetsning
och utomhustjänster

Tel. 070-68 19 685
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Anna-Lena

och Nina driver 
Tidaholms personliga

WEBBYRÅ
Vi  ser till att du syns 

där dina kunder 
söker!

Togetheronline.se
073-976 78 88

BILFÖRSÄLJNING     VERKSTAD     RESERVDELAR

Hos oss hittar du både nya och begagnade bilar 

Egnahemsvägen 52
0502-100 37

Mån-fre	 08.00-17.00
Lör	 10.00-13.00

KÖP  
din bil  
lokalt!

Auktoriserad Citroënverkstad
Vi servar och reparerar alla märken

Vi önskar er alla

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

God Jul & Gott Nytt År!

Funderar du 
på att sälja?
2020 har varit ett rekordår för oss  
och vi vill tacka alla våra kunder!  
Nu blickar vi framåt mot 2021.  

Går du i säljtankar? Redan nu  
förbereder vi inför försäljningen 2021, 
kontakta oss för mer information.

Välkommen in till oss  
under torgdag med julkänsla!
(f.d. julmarknaden) 

Lördag 5 december från kl. 10.00.
Vi bjuder på förfriskningar.

Välkommen till vår butik! www.mbaa.se

MarleneMarika
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Branschregister Branschregister
ANHÖRIGSTÖD
Ann-Charlotte Lundgren ...................................................... 60 64 21
Britt Nilsson ......................................................................................60 64 30

ARBETSKLÄDER
Tida Reklam ............................................................................................106 00

ASFALT, ASFALTBELÄGGNINGAR
Asfalterarna ..........................................................................0708-36 65 44

BANKER
Tidaholms Sparbank .......................................................................185 00
www.tidaholms-sparbank.se
Handelsbanken.....................................................................................235 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÄRMEPUMPAR
Br. Johnssons Rör / Monterra ............................................... 123 10
Br. Gustafsson i Åsle ........................................................0515-361 63
Holmlinds Rörledningsfirma ..............................0706-48 84 80
P-G.s Rör Tidaholm .....................................................072-708 44 55
Skaraborgs Rörservice ................................................070-600 57 41

WEBBYRÅ
Togetheronline Group ...............................................073-976 78 88
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t e l :  0502-102 36
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Stallängsvägen 5     Tel. 0502-106 58     www.konditorimekka.se  

Inför julen:
Adventsfika • Lussekatter 

Pepparkakor • Julsmörgåsar • Landgångar  
Vörtbröd • Jultårtor • Surdegsbröd

Förbeställ gärna ditt  
julbröd i god tid

Måndag 23/12: öppet 08.00-17.00

Vi bjuder på glögg under hela december

”Julmarknaden” 5/12:
Öppet 08.00-13.00

Julsmörgås med gröt
Serveras 5/12 08.00-13.00

Tävling med chans att vinna tårta:  
10 st lottas ut under julmarknaden

Adventskasse 100 kr:
5 lussekatter • 10 pepparkakor 

Biscottipåse eller julkakor

Presentkort: 
BETALA 800:- 
– värde 1000:-  
(ett/köptillfälle, gäller glasögon)

NYHET:  
Nu även en  

ungdomskollektion

NYHET!

God Jul önskar vi er alla!

Aldrig i mannaminne har vi stått inför en julhandel som varit så oviss. 
HUI:s julprognos består i år av tre scenarier där huvudscenariot innebär en 
knapp tillväxt totalt, men nedsidan i främst sällanköpsvaruhandeln är stor.

Årets julhandelsprognos

– Julhandeln 2020 handlar, förutom om  
restriktioner, om tre saker: konsumtions-
förflyttningar, kapacitetsprövningar och 
kreativa lösningar. Stämmer allt har vi ett 
nytt julhandelsrekord i sikte. Om inte går 
vi mot ett möjligt försäljningstapp, säger 
Jonas Arnberg, VD HUI Research.
Coronapandemin fortsätter att ge detalj-
handeln en extra injektion på grund 
av att mindre pengar spenderas på 
utlandsresor, restaurangbesök och kultur- 
evenemang. Samtidigt har 2020 års jul- 
handel fått kraftigt förändrade förut- 
sättningar jämfört med tidigare år.  
I stora delar av Sverige avråder Folk-
hälsomyndigheten i skrivande stund från 
butiksbesök för annat än att handla 
mat eller apoteksvaror, och smittläget 
och restriktionerna framöver är mycket  

svårbedömda. Hur årets julhandel faller 
ut kommer att bero på smittläge och 
restriktioner – men också till stor del 
på hur väl handlarna lyckas anpassa 
sig till den nya situationen.

En ny typ av julhandel
– Vi kommer att se en helt ny typ av 
julhandel på många sätt. Handlarna 
konkurrerar inte längre bara 
med produkter och priser, utan  
även med säkra butiksbesök 
och smidiga leveranslösningar. 
Vi kommer alldeles säkert 
fortsätta se nya innovationer 
och lösningar som underlättar 
handeln även i jul, säger Jonas 
Arnberg.
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Jonas Arnberg,  
VD på HUI ResearchFortsättning på s. 34



T
I
D
A
H
O
L
M
S

S
P
A
R
B
A
N
K

T
I
D
A
H
O
L
M
S

S
P
A
R
B
A
N
K

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

Runt jul och nyår har vi öppet:

Onsdag  23/12  09-30-13.00

Torsdag  24/12  Julafton stängt

Fredag  25/12  Juldagen stängt

Måndag  28/12  09.30-17.30

Tisdag  29/12  09.30-15.00

Onsdag  30/12  09.30-13.00

Torsdag  31/12 Nyårsafton stängt

Fredag  1/1  Nyårsdagen stängt

Välkommen in till kontoret
och hämta ditt exemplar
av nästa års almanacka!

Almanacka 2021

almanacka2021 lika stora bilder - ny.indd   1

almanacka2021 lika stora bilder - ny.indd   1

2020-11-10   15:31
2020-11-10   15:31
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Henkeś
 BILVERKSTAD
Volvo – Renault

Verkstad   Volvo Originaldelar   Bildelar   Bilvård   Fyrhjulsmätning

God Jul och  
Gott Nytt År!

Tel. 0502-140 30   Mån-Fre: 7.00-17.00   Lunch: 12.30-13.00   Ramstorpsv. 6

Volvo närservice

34

Covid-19
Vi levererar utanför butiken om du 
inte vill komma in, hemleverans 
inom kommunen samt tidsbokning 
för privat shopping i butiken.  

EGENVÅRD - alltid receptfritt

Torggatan 1       522 31 Tidaholm       0502-715 29

Ett stort tack till alla våra kunder  
God Jul & Gott Nytt År!
önskar Carina & Maria 

Carina Maria
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Förutsättningarna för handeln 
förändras i nuläget närmast från 
dag till dag, vilket gör årets julhandel 
mycket svårprognostiserad. Årets  
julprognos presenterar därför tre  
potentiella scenarier, som varierar  
mellan tillväxt och kraftiga tapp i 
försäljningen. Huvudscenariot inne-
bär en tillväxt på 1 procent i den 
totala detaljhandeln mätt i löpande  
priser, fördelat på att dagligvaru-
handeln växer med 5 procent och 
att sällanköpsvaruhandeln tappar  
2 procent. Julhandeln kommer också 
att fortsätta 2020 års accelererande 
strukturomvandling där e-handeln 
tar försäljningsandelar. Antaget 
huvudscenariot att julhandeln 
växer med en procent, väntas årets 
decemberförsäljning landa på 81,7 
miljarder kronor.

Hemmet går hem
Eftersom vi kommer att fortsätta 
tillbringa ovanligt mycket tid inom 
välbekanta väggar hittas julhandelns 
vinnarbranscher i hemmet.

– Precis som resten av året kommer 
julen 2020 präglas av hemmatrenden. 
Vi kommer sannolikt julpynta mer,  
baka fler lussebullar och laga vår 
egen julmat när vi inte vill besöka 
restauranger. Det skapar goda 

förutsättningar för en stark tillväxt  
i dagligvaruhandeln och andra hem- 
relaterade branscher såsom hem- 
elektronik, möbler och inredning, 
avslutar Jonas Arnberg.

Källa: hui.se



STORT URVALSe våra
skyltfönster

ÖPPET I DEC
  TIS-FRE:  10-18  
  LÖR:  10-14

MÅN 21/12
Extraöppet 10-18

VI HAR ÄVEN RIKTIGT

XXXXXXXXL
STORA STORLEKAR

MÅNDAGAR STÄNGT

20% på valfri vara
Gäller en vara och på alltifrån strumpor  
till kostymer – du väljer själv!
Erbjudandet	gäller	med	urklippt	kupong	och	till	och	med	23/12	-20.

JULKALSONGER från:

Välkommen till

TIDAHOLM
0502-101 0436

– Coronapandemin har lett till en 
mycket stark trend där vi svenskar 
umgåtts mer utomhus, både i våra 
lokala grönområden och på längre 
vandringar. Trenden har också synts 
i detaljhandelns försäljning. Årets 
julklapp 2020 speglar detta, säger 
Jonas Arnberg, VD HUI Research.
För trettiotredje året i rad utser HUI 
Research Årets julklapp. I år blir 
klappen en brinnande låga i en mörk 
tid. Stormköket är en reflektion 
över att vi återupptäckt den svenska 
naturen och över att vi alltjämt 
behöver träffa våra nära och kära 
utomhus. Kanske kan stormköket 
också vara en påminnelse om att 
människan har en förmåga att tämja 
naturens enorma krafter – vare sig 
det gäller eld eller virus.

Nya semestervanor
En av årets största förändringar 
är våra nya semestervanor. Nyorden 
hemester och svemester dök upp på 
allas läppar. Coronapandemin har 
accelererat en stark vandringstrend 

ytterligare. Inte minst visade sig 
detta genom nya besöksrekord på 
fjäll och vandringsleder – trots en 
minskad turism från utlandet.
– 2020 är det år i modern tid då vi 
allra snabbast behövt ställa om vårt 
beteende. Mycket av det vi tidigare 
ägnat oss åt har vi fått sluta med i 
syfte att skydda oss själva och våra 
medmänniskor – men en av de 
saker vi istället börjat göra i större 
uträckning är att vara i naturen, 
säger Jonas Arnberg.
Även detaljhandelns försäljnings-
siffror visar att svenskarna verkligen 
har fått upp ögonen för friluftsliv 
under 2020. Medan flera av handelns 
delbranscher har haft det tufft har 
sporthandeln vuxit starkt under året, 
och outdoorbutikerna har på flera 
håll slagit nya försäljningsrekord.
– När vi söker oss ut i naturen 
uppstår behov av nya kläder och 
ny utrustning. Pengar som annars 
hade lagts på utlandsresor har delvis 
gått till inköp av tält, sovsäckar 
och stormkök i syfte att maxa 

svemestern, och sporthandeln har 
därför sett fina försäljningssiffror 
under året när flera andra branscher 
har haft det tufft, säger Jonas 
Arnberg, VD på HUI Research.

Motivering: Årets julklapp 
Till följd av coronakrisen har utom-
hustrenden accelererat kraftigt och 
besöken på vandringsleder och 
fjälltoppar har slagit nya rekord – 
trots en mycket begränsad turism 
från utlandet. Semestern blev till 
svemester och restaurangmåltider 
med vin ersattes med stormköks-
middag och termoskaffe. 2020 var 
året då svenskarna återupptäckte 
den svenska naturen och stormköket 
representerar därför den på många 
sätt märkliga tid vi lever i.

Så uppfylls kriterierna
Stormköket speglar att corona-
pandemin har fått svenskarna att 
återupptäcka den svenska naturen.  
Med utgångspunkt i rådande 
samhällstrender och svenskarnas 

Coronapandemin har fått svenskarna att återupptäcka den svenska  
naturen. 2020 har varit de stora beteendeförändringarnas år. Kramar har 
bytts mot social distansering, semestern har blivit svemester och uttrycket 
”att äta ute” har fått en ny innebörd.

Årets julklapp: Stormköket
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Fortsättning på s. 38
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aktuella och framtida konsumtions-
beteenden utses Årets julklapp 
utifrån tre kriterier, varav minst ett 
måste uppfyllas:

•  Årets julklapp ska representera 
den tid vi lever i.

•  Årets julklapp ska vara en nyhet 
eller ha fått ett nyväckt intresse.

•  Årets julklapp ska svara för ett 
stort försäljningsvärde eller säljas 
i ett stort antal enheter.

Stormköket representerar den tid 
vi lever i. 2020 är ett år då vi har 
reflekterat extra mycket över den tid 
vi lever i. ”I dessa tider” har blivit ett 
väletablerat uttryck som fångar hur 
vi ständigt beaktar omvärldsläget i 
alla beslut vi fattar. Det är med detta 
i bakhuvudet som svenskarna i år har 
återupptäckt den svenska naturen, 
och stormköket representerar därför 
den på många sätt märkliga tid vi 
lever i. Källa: hui.se

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

Vill du ta steget in i 
vuxenutbildningen?
Sök grundläggande och gymnasiala kurser 
med start 22 mars senast den 5 mars 2021.  
Du hittar all info på vår hemsida.

God Jul  
& Gott  

Nytt År!

Tel. 0502-105 10

Våra julerbjudanden gäller så långt lagret räcker.

God Jul och 

 Gott Nytt År!
Vi vill framföra vårt varmaste TACK till er 

alla och envar som förgyllt våra dagar i 

salongen och butiken under det gångna 

året och önskar er en fin jul och nyår. 

Anna, Jenny, Eva & Åsa

Julklappstips!

COVID-19
För att underlätta för er vid frisörbesök 
och julshopping har vi:

• Mer generösa öppettider under  
december.

• Möjlighet att öppna både salongen 
och butiken utanför ord. öppettider 
för bara dig som önskar det. 

• Lagt om frisörernas schema vissa 
tider för att minska antalet personer 
i lokalen samtidigt .

• Hemleverans av produkter inom  
Tidaholms kommun, tel. 0502-105 10.
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PIZZA •• KEBAB •• SALLAD

05005022 --114646  4646
Stallängsvägen 13, Tidaholm

TILL ALLA BARN
Gäller så länge lagret räcker.
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Succén fortsätter med Tidaholms  
största familjepizzor!

NYHET!
Nu har vi även  

laktosfri kebabsås  
samt nöt- och  
kycklingkebab!

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

DAGENS LUNCH 90:-

Betala med 
kort eller 

Vid stora beställningar kan utkörning ordnas

COVID-19: vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du besöker oss. 
Vi tvättar händerna ofta, har satt ut extra handsprit samt markerat  

köavstånd. I kassan har plexiglas satts upp för extra säkerhet.  
Tack för att vi tillsammans minskar smittspridningen.

Till alla våra kunder:
Vi hoppas att ni har förståelse för de nya  

restriktionerna från myndigheterna. Du som inte  
vågar komma in, vänta gärna på parkeringen så  

kommer vi ut med maten. 

Vill vi säga ett stort tack! 
Tack för förtroendet och att ni fortsätter handla hos oss,  

vi kämpar alltid för att ge er den bästa servicen. 

God Jul & Gott Nytt År!
önskar Eddie med personal
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2020 Stormkök
2019 Mobillåda
2018 Återvunnet plagg
2017 Elcykel
2016 VR-glasögon
2015 Robotdammsugare
2014 Aktivitetsarmband
2013 Råsaftcentrifug
2012 Hörlurar
2011 Matkasse
2010 Surfplatta
2009 Spikmatta
2008 En upplevelse 
2007 GPS-mottagare
2006 Ljudbok
2005 Pokerset
2004 Platt-TV

2003 Mössa
2002 Kokbok
2001 Verktyg
2000 DVD-spelare
1999 Bok
1998 Datorspel
1997 Elektroniska husdjur
1996  Internetpaket
1995 CD
1994 Mobiltelefon
1993 Parfym
1992 TV-spel
1991 CD-spelare
1990 Wok
1989 Videokamera
1988 Bakmaskin

Årets julklapp sedan starten

K
äl

la
: w

ww
.h

ui
.se

Söker ni lägenheter, lager,  
förråd eller möbellager?

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

Allt från byggnation och 
renovering till förvaltning!

God Jul……och ett gott nytt år!
önskar John med personal
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Välkommen!

Köp dina julklappar
på Tida Reklam!

Vår julutställning är öppen ända fram till 
jul, med massor av julklappstips i olika 

prisklasser! Välkommen in och titta samt 
hämta vår stora julkatalog. Vi har många 
kända varumärken såsom Leif Manner-

ström, Sagaform, Orrefors och Kosta Boda. 
Öppet för både privatpersoner och företag 

vardagar 07.30-16.00.

Köp dina julklappar
på Tida Reklam!

Vår julutställning är öppen ända fram till 
jul, med massor av julklappstips i olika 

prisklasser! Välkommen in och titta samt 
hämta vår stora julkatalog. Vi har många 
kända varumärken såsom Leif Manner-

ström, Sagaform, Orrefors och Kosta Boda. 
Öppet för både privatpersoner och företag 

vardagar 07.30-16.00.

4242

Om kylan slår till

Tvätta mattor
Enklaste metoden för att tvätta 
mattor är att använda snö. Lägg 
mattan på marken och täck sedan 
ovandelen med pudersnö. Rengör 
därefter mattan med en borste. Är 
mattan dubbelsidig vänder du på 
den gör samma procedur igen. Häng 
därefter upp mattan på tork.

Häng ut tvätten
Bloggerskan Jonna Jinton gjorde en  
viral succé när hon iklädd sommar-
klänning pulsade ut i snön och 
hängde tvätten under den kalla våren  
2018. Nu var det faktiskt inte så 
tokigt som man kan tro för den låga 
luftfuktigheten vid kyla gör nämligen 
att tvätten torkar snabbt. Den blir 
dock stel och behöver tina inomhus 
innan den läggs i klädskåpet. För att 
tipset ska funka bra bör det inte vara 
varmare än fem minusgrader.   

Fräscha upp skorna
Att använda skor luktar illa beror 
oftast på bakterier. Du kan ta död 
på dem genom att låta skorna stå en 
natt i kylan. Utomhus eller i frysen 
spelar såklart ingen roll. Är skorna 
dessutom lite för trånga kan du på 
egen risk lägga i vattenfyllda påsar. 
De expanderar när de fryser till is 
och töjer därmed ut skorna. 

Krukväxter
Vintern är växternas viloperiod vilket  
påverkar skötseln av dem. De ska 
vattnas måttligt och helst inte få 
extra växtnäring. Häller du vattnet 
i ytterkrukan suger blomman upp  
den mängd som behövs, hälls vattnet  
direkt i blomjorden kan det både 
bli för mycket eller för lite. De  
flesta krukväxter står på fönster-
brädan som är en mycket utsatt plats. 
Temperaturen växlar snabbt, solbelysta  
varma dagar och kalla dragiga nätter, 
vilket inte är bra. Kommer växterna 
nära värmeelementet brukar de börja 
vissna. 

Torrspruckna läppar
Torra och spruckna läppar hänger 
ihop med kallt vinterväder. Lypsyl och 
andra läppcerat hjälper för stunden 
men innehåller faktiskt ämnen som 
torkar ur läpparna på sikt. På så sätt 
kan det bli en ond cirkel. Ännu lättare 
är det att slicka sig runt munnen vilket 
också förvärrar problemet. Som tur 
är finns många bra alternativa tips, 
både förebyggande och behandlande. 
Att låta halsduken täcka munnen kan 
vara en bra början, ett skydd mot den 
torra kalluften och direkt solljus som 
verkar uttorkande. En luftfuktare 
inomhus kanske också kan vara en bra 
investering? Vad du äter och dricker 
har också betydelse, att dricka vatten 
är bra medan nyttjande av tobak är 
dåligt. Om problemet redan dykt 
upp finns många kurer, ett tips är att 
låta läpparna vara i kontakt med en 
gurkskiva under tio minuter. Andra 
lindrande produkter är bland annat 
honung, grönt te, avokado, kokosolja 
och växten aloe vera.

Kung Bore höll sig borta från oss ifjol, men blir det kallt denna  
vinter kan du passa på att använda en rad husmorstips. 
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Knep & knåp
Julen innebär för många tid för avkoppling. På följande sidor hittar ni olika former av 
klurigheter och kryss för både stora och små. Skicka in dina svar senast 24/1.  
Vi drar en vinnare i varje tävling.

Svarstalong
Barnpyssel

Kriss kross

Stora julkrysset

Ordspiral

Namn
Adress
Postnr   Ort
Mobil
E-post

Klipp ut sidan, lägg i ett kuvert märkt  
”Knep & knåp” och skicka senast 24/1 till  
Tida Reklam, Ulvestorpsgatan 1B, 522 32 Tidaholm 
eller mejla era svar till info@tidareklam.com

Lätt Medel
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Sudoku

2 3 5

6 1 5

3 8 9

4 5 9

7 8 2

6 4 2 7

1 6

7 4 1 3

3 8 2 7

8 6 4 5 3

5 3 8 9

2 6 9 7 8

3 5 6 7

4 7 5 3 6

7 2 9 5 8

9 5 1 4 7

9 5 8 1

2 8 1 3 7 6

Barnpyssel
Föremålen på bilderna passar in någonstans i korsordet 
för att få fram det rätta ordet. Vilket ord söker vi?
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Burk med 
godis.

VINST
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Stick!

I detta... Grekdomän
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Lokal i
civil regi

Filthatt

Sjöman

Med klot

Vid vinst
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Uppass-
erska

Av eget 
slag

En
Ingmar

Tunt tyg

Kryddig
snitt-

blomma

Delika-
tess Rysk  

monark

Endre

General
Motors

Ca 3,14

Sköta

Efter  
ding

Kunglig
möbel

I andra 
person

Stats-
minister 
Persson

Efter-
leverska

Hongris

Sten, 
brons, 
järn Avslöjade

Guillou  

Utan 
paltor

Magar

före Leva

Väte

Film-
stjärnan
Brigitte

Har jul-
granen

Talas i 
PakistanIcke-nej

= mc2

Är  
grape-
frukter

Gör den 
som inte 

döms

Kan man 
nötter

Trumpen

Vattendrag

På 
hotell

Betalnings-
blankett

Höjt A

Östgötskt 
slott

Rena

Svensk 
poets
efter-
namn

För-
packning
á 2 gram

Skrubba
Utan

ekono-
miskt

intresse

Fö
re

 d
et

ta

Stor 
skiva

Bered-
skap

Gör
mygg-
bett

Stopp

Ulrika
Olsson-
Karlén

Under-
hålls

Är  
ful?

Mitt i  
vattnet

Inte ta

Fågel/frukt

Capone

Träblås-
instru-
ment

Halva
befolk-
ningen

Leta!
Scen

Speciellt
intresseTörs

Effekt-
enhet

Kruka

Före- 
slå

Nära
förbun-

den

God kallFemtio

Å
ja

S
ka

d
ev

ä
xt

N
eg

at
io

n

Fl
öj

tg
ud

M
ar

tin
ss

o
n

K
an

 k
or

th
os

Å
ke

r 
K

al
la

U
ng

ef
är

E
j

K
om

 i 
tid

Le
xi

ko
n

T
V4

-P
ep

p
e

Ä
r 

vi
t

S
ta

rt
p
la

ts

Va
ru

hu
s

S
to

rh
el

g
V

ik
s 

in
te

 e
n

S
ka

ra
b
or

g

K
ri
st

ni
ng

Fö
re

 s
va

ns

G
ru

nd
sm

ak

S
va

rt
 s

om
...

B
är

 r
id

d
ar

e
C

ir
ke

l

E
lä

nd
e

N
an

og
ra

m

Ängslan

Lovprisa

Fylla

Nummer 18

Kol

Jod Nummer 4

Nummer 5Ej hungrigEnergi

Presens
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Arts
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Geologisk
tidsålder

Till olja

Lager

Stora julkrysset
Bokstäverna i de markerade rutorna bildar ett julföremål! Vilket?
Facit publiceras på vår hemsida efter 31/1 2021.
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Uttryck Föra ekan Observera Takten Tro Godhet
För

video-
möten

Ren-
fångare KF-butik

Lapidus 
cash är

Fia Rönn

Från kort

Strax till-
baka

Anonyma
Alkoholister

Röstpålägg
Kan det in  
i märgenCharkmärke Taubeö Sovplats

Norsk  
popgrupp

Mannerströms ostbricka  
+ tre bestick.

VINST
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Kriss kross
Du har fått en ledtråd, var ska resten av orden flätas in?

Ordspiral
Börja i mitten av rutmönstret. Den första utsatta bokstaven anger 
vilken bokstav som svaret på fråga ett ska börja på, den andra 
utsatta bokstaven anger vilken bokstav som svaret på fråga två ska 
börja på och så vidare. Svaret på de två ledtrådarna skrivs in i de 
röda rutorna! Du har fått hjälp med ett ord.

x

2 bokstäver
AK
AL
AN
CV
DI
EL
EP
HA
IN
KÖ

3 bokstäver
AHA
DYN
EGG
FAX
MMA
OPP
PLI
POP
REA
RÅG
ULK
VAL
ÖVA

4 bokstäver
BIRA
CHIC
ETAN
FLYG
JEEP
JUTE
KALK
KUPP
RYGG
SLUG

5 bokstäver
CIVIL
ELEGI
FEMMA
GNÄLL
GRUPP
IMMUN
TAJTS
USELT
XYLEN

6 bokstäver
BLÅGUL
BUTLER
DIESEL
GETENS
OFFERT
PEDANT

8 bokstäver
MAJONNÄS

7 bokstäver
AGENTUR
DECIMAL
INUITER

9 bokstäver
APRIKOSEN
CHIHUAHUA
FRUKTKAKA
SKADERISK
VAPENVILA

M

M

A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LA
MI
NI
NO
SE
SY
TY
UT
UV
ÖM

Vågråt ledtråd:
Bege sig tillbaka

Lodrät ledtråd:
Inte alls sömnig

1. Gott och...
2. Samla i förråd
3. Svensk flygplats
4. Utrymme för sömn
5. Sur och tvär
6. Rensa bort
7. Märke med sportkläder
8. Pappa Skarsgård
9. Skog och mark
10. Uppror

11. Spelas med boll och  
racket

12. Luftig sko
13. Uppdiktad historia
14. Alldeles genomblöt
15. Stöta ihop
16. Utan ett ljud
17. Gift kvinna
18. Se upp!

Rivjärn och  
pepparkvarn  

från Leif  
Mannerström

Serveringsbestick  
och kokbok från  

Leif Mannerström

VINST

VINST
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Teckna medlemskap nu så bjuder vi på 
resten av året. 

Gäller vid tecknande av Clubmedlemskap t.o.m. 31/12 2020 och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

Vi bjuder 
på resten 
av året!

Ulvestorpsg. 3e, Tidaholm
www.halsocentertidaholm.se

0502-13350

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

Öppet alla dagar 5-22

worldwide

Din friskvårdsanläggningDin friskvårdsanläggning

 halsocenter.tidaholm

 halsocenter_tidaholm

• Tidseffektivt 30 min

• Individanpassat

• Enkelt

• Styrka-kondition

Nyhet på Hälsocenter:

BIOCIRCUIT

Teckna medlemskap nu så bjuder vi på 
resten av året. 

Gäller vid tecknande av Clubmedlemskap t.o.m. 31/12 2020 och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

Vi bjuder 
på resten 
av året!

Ulvestorpsg. 3e, Tidaholm
www.halsocentertidaholm.se

0502-13350

Välkommen att höra av er!

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

Vi önskar alla  
tidaholmare

God Jul &  
Gott Rent År!

Ewa

Bartek Christian
Dorota

Privatstäd • Företagsstäd • Fönsterputs • Flyttstäd

Vi hälsar 
Dorota 
välkommen 

Den som vill ha idéer och tips till 
julpyntandet kan hitta mycket att 
inspireras av i år. För att syna vilka 
de största trenderna är i år har vi 
spanat in julnyheterna hos H&M 
Home, Ellos Home, Åhléns, Ikea, 
Zara Home, Jotex och Granit.

Trend 1: 
En nostalgisk jul
En av årets stora, enskilda trender 
är det nostalgiska jultemat. Vi 
blickar tillbaka till barndomens 
jular och plockar fram gamla skatter 
från vinden. Klassiskt julrött, 
inspiration från sagornas värld samt 
dekorationer i halm, ull, filttyg och 
trä syns i våra hem. Granen får 

gärna gå efter mottot ”extra allt” 
och på bordet dukar vi med både 
julporslin och duk för att fullända 
den nostalgiska stämningen.

Trend 2:  
Glas och papper i granen
De allra trendigaste julgranshängena 
i år går i glas och papper. Pappers-
hängen kommer i alla färger och 
former, och kan till och med vara 
något man kan pyssla själv i väntans 
tider. Julgranskulorna går i glas, 
helst tonat och transparent, och syns 
i både stort och litet format.

Från avskalat och ombonat mys till nostalgiskt julrött med dekorationer 
i halm. Årets trender bjuder på något för alla smaker och olika typer av 
julpyntare. Vilken eller vilka ska du dekorera med i år?

7 trender för julen 2020T
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Medlem i:
Tel. 0702-59 30 09
Besöksadress: Smedjegatan 12, Tidaholm 
takorkorttidaholm@gmail.com
takorkorttidaholm.se

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

Riskutbildning 1: 28/1, 25/2, 25/3, 22/4 kl. 09.00-12.30.

Introduktionsutbildning: 23/1 kl. 9.00-12.30, 
25/2, 18/3, 8/4 kl. 16.30-20.00. Anmälan på sms. 

Kontoret öppet  
tisdagar kl. 14.00-18.00

Vi tackar alla gamla och nya  
kunder för det här året och önskar:

God Jul & 
Gott Nytt År!

Kommande kurser:

Vi coronaanpassar vår verksamhet efter aktuella riktlinjer.

JULKLAPPSTIPS!
Vi har presentkort på startpaket och valfritt belopp!

Trend 3: 
En jordnära palett
För den som inte är ett fan av det 
klassiskt julröda finns det mycket 
annat att välja på och inspireras av 
julen 2020. Både hos H&M Home, 
Åhléns, Jotex och Ellos Home 
finns det julnyheter i den jordnära 
paletten. Beige, brunt, vintervitt 

och sandfärgat ger en mysig, men 
avskalad julkänsla tillsammans med 
höstens trendmaterial som teddy 
och trä som håller i sig. Det syns 
även bärnstensfärgade detaljer, som 
blir en subtil julkulör i inredningen.

Trend 4: 
Ombonad jul med textilier
Det är ett stort fokus på textilierna 
i år. Vi plockar fram en extra pläd, 
lägger gärna en duk i linne på bordet 

och tar fram kökshanddukar som 
ger julkänsla till köket. I år ska det 
vara mysigt, bekvämt och ombonat 
hemma – allt för att bjuda in till att 
varva ner och koppla av.

Trend 5: 
De tre julfavoriterna
De tre detaljerna som det är 
mest fokus på i år är utan tvekan 
adventsstjärnan, julkransen och ljus 
i alla dess former! 
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VI UTFÖR ALLT INOM EL, BÅDE TILL PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG!

0738 18 19 59

God Jul
och

Gott Nytt År!
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för att se när den är klar. Efter 
tillagning stiger innertemperaturen 
ytterligare några grader så vid 70° är 
den kokta julskinkan klar. Skumma 
bort eventuellt slagg med en sked då 
och då. Ta bort nätet och skär bort svål 
och fett. 
Nu är det dags att griljera. Vispa ihop 
en äggula med socker och senap. Pensla 
julskinkan runt om. Strössla ett lager 
ströbröd över skinkan och klappa fast 
på sidorna så det fäster i ägget. Griljera 
i 250° ca 5-10 minuter eller till det fått 
yta. Garnera förslagsvis efteråt med 
hela nejlikor.                 Källa: landleyskok.se

Skölj skinkan i kallt vatten men låt nätet 
sitta kvar. Lägg ner den i grytan och 
tillsätt grovhackad gul lök, morot, hela 
korn av vitpeppar och kryddpeppar 
samt lagerblad. Häll på kallt vatten 
att det täcker skinkan. Salta. Lägg på 
locket och ställ grytan på plattan eller 
i ugnen. Kör ugnen i 100°C eller cirka 
2/6 på spisen. Ju lägre temperatur, 
desto längre kan skinka gå och ju 
mörare blir den. Hur länge skinkan 
ska gå beror på storleken. Beräkna 
cirka 1-1,5 timme per kilo. Tänk på att 
innertemperaturen är det viktigaste. 
Investera därför i en köttermometer 
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BRUNCH
lör 09.30-13.30

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

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

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

Gott käk i Tidaholm!

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

FRI UTKÖRNING

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

Jul på Jives

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

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

NYÅRSMENY 2020 395:-/person
FÖRRÄTT Skaldjurssoppa med handskalade räkor, 
musslor samt dillolja och vitlöksbröd.

VARMRÄTT Helstekt kalvfilé, serveras med  
rödvinssky smaksatt med anklever alt. vanlig  
rödvinssky, morotschips, sauterade grönsaker  
och tryfferad potatisgratäng.

DESSERT Trippelmousse på choklad med  
körsbärskompott.

All mat är förberedd och redo att värma.  
Instruktioner medföljer. Hämtas 15.00 nyårsafton.

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

ÄVEN AVHÄMTNING

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

FRUKOST
fre 08.00-10.00

FÖRETAGSERBJUDANDE
Beställ för en vecka åt gången och få bättre Beställ för en vecka åt gången och få bättre 
pris på våra paket för företag. pris på våra paket för företag. FRI UTKÖRNINGFRI UTKÖRNING

Paket 1: Paket 1: 120:- (ord. pris 138:-)(ord. pris 138:-)
Ost- & skinkfralla / ostfralla • Lunch • BulleOst- & skinkfralla / ostfralla • Lunch • Bulle

Paket 2:Paket 2: 110:- (ord. pris 120:-)(ord. pris 120:-)
Ost- & skinkfralla / ostfralla • LunchOst- & skinkfralla / ostfralla • Lunch

Alla priser inkl. moms. Ring 0502-120 12  Alla priser inkl. moms. Ring 0502-120 12  
eller mejla kontakt@jives.se för att beställa.eller mejla kontakt@jives.se för att beställa.

Kokt julskinka
3-4 kg rimmad benfri skinka 
1 gul lök
1 morot
1 tsk hel vitpeppar
1 tsk hel kryddpeppar
2 lagerblad
0,5 tsk salt per liter vatten
Kallt vatten att det täcker skinkan

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

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





Besöksadress:  
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-60 65 50

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

Vi önskar alla våra kunder

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Läs mer på
www.tidaholmsenergi.se

FRI HEM- 
LEVERANS  
inom 6 mils radie  

från Tidaholm 

Svensktillverkad saccosäck

 Till barn: 795:-   
Till vuxen: 995:- 

Fårskinnsfåtölj + fotpall

12 500:-

BÄDD- 
MADRASS  
på köpet

Handdukar och  
badlakan från:

GOD JUL & GOT T NY T T ÅR! 
önskar vi på:

Fler 

juklapps-

tips i 

butiken!

Svensktillverkade  
tvålar från GrännaJUL K L AP P ST IP S !

Köp kvalitet – det lönar sig

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

Ramstorpsvägen 2,
Tidaholm

Tel. 0502-714 81

Matgrupp Nordik



60

ALLTID ÖPPET
Kostnadsfri offert – ring 070-277 01 09

gotthardpersson@outlook.com

Vi utför allt inom  
skogs- mark- och vägtjänster

Glöm inte RUT-avdraget – 50% på arbetskostnaden.

Vi välkomnar Torbjörn till företaget!Gotthard Torbjörn

KOMPLETT TRÄDFÄLLNING 
Stubbfräsning och bortforsling
Vi löser även riktigt svåra problemträd – välkommen att höra av dig!

UTMÄRKNINGSANSVARIG VID VÄGARBETE
Vi är ackrediterade av Trafikverket och får planera,  

leda och ansvara för vägarbeten på hela Sveriges vägnät.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Julstämningulstämning 
på Turbinhusön

Detta år då vi ska hålla avstånd och undvika varandra är det svårt att göra något som vanligt. 
Vi sparar marknad, pyssel och möte med Mormor Ida till ett år då vi kan göra det på riktigt. 
I år kommer vi istället att lägga extra energi på att få en stämningsfull utemiljö på Turbinhusön. 
För det är ju utomhus vi ska vara om vi vill träffas och umgås. Med avstånd naturligtvis!

Ta med nära och kära, hunden eller ta en promenad på egen hand i den vackra omgivningen på ön.

Start 
lördag 5/12

kl. 10
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Skanna koden för  
att komma till vår  

Facebooksida

Gilla oss så kan  
du vinna en  

LJUSLYKTA!

1395
I skrivande stund har vi 1395 gillare I skrivande stund har vi 1395 gillare 
på vår Facebooksida. Det tycker vi är  på vår Facebooksida. Det tycker vi är  
jättekul! Men vi vill så klart att fler ska jättekul! Men vi vill så klart att fler ska 
få ta del av t.ex. alla bra erbjudanden få ta del av t.ex. alla bra erbjudanden 
som vi delar från tidningens annonser.som vi delar från tidningens annonser.

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

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

7
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Adventsstjärnan finns i stort och litet 
format samt i allt från vitt papper till 
julrött i sammet. Ljusen ser vi både i 
form av kulörta kronljus, underbara 
juldoftljus och ljusslingor som 
dekorerar våra hem. Kransen kan 
även den vara precis hur personlig 
som helst, eftersom många gärna 
pysslar den själv redan i november.

Trend 6: 
Mysigt med flanell
Flanell gör en comeback och har 
hos vissa smugit sig in redan under 
hösten. Höj myskänslan med 
rutiga textilier i såväl sovrummet 
som vardagsrummet. Sängkläder 

i flanell är ett bra val för den som 
vill uppdatera sängen med en tidlös 
julbäddning.

Trend 7:
Minigranen och fokus 
på julens växter
Den lilla bordsgranen syns i flera 
stylingar i år och är perfekt för den 
som bor litet. Dessutom spår vi att 
den även syns i större hem, som ett 
tillägg till den stora granen och en 
favorit som kan stå i hemmet hela 
december månad. Källa: www.elle.se
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Isabelles Spelbtutik
Torggatan 2  Tel. 0502-101 35

Nu är vi utlämningsställe för PostNord där du  
smidigt och säkert kan lämna och hämta dina paket.

Här hittar du också Kassagirot och Moneygram  
där du bland annat kan betala räkningar, sätta in 
dagskassor och skicka pengar.

• Mängder av lottpåsar och 
fina chokladaskar, färdiga 
att ge bort!

• Julkort från 1:-

• Julfrimärken

Vi önskar er alla en 
mysig och 
vinstrik jul!

Hos oss hittar 
du allt du behöver 
inför julen:

UTÖKADE ÖPPETTIDER 
UNDER DECEMBER 
– för att förhindra trängsel så att  
kunderna ska känna sig extra säkra.

Ändrade hämtningsdagar av hushållsavfall och
öppettider på ÅVC under jul och nyår 2020-2021

Hur sorterar du efter tomtens 
besök och när julen ska dansas ut?
Kartong, wellpapp, silkespapper, presentpapper, julkort 
och juletiketter av papper lägger du i behållaren för 
pappersförpackningar.

Förpackningar av plast lägger du i behållaren för  
plastförpackningar.

Din gran lämnar du på återvinningscentralen på  
Siggestorp. Här lämnar du också trasig julbelysning 
och saker som innehåller ett batteri.

I din egen soptunna hamnar presentsnören,  
juletiketter, servetter, kuvert, vadderade påsar,  
trasiga julgranskulor och porslinsfigurer.

Var hittar du din närmaste  
återvinningsstation?
Ekedalen, Folkabo, Fröjered, Härja, Gälleberg, 
Madängsholm, Kungslena, Dyckertsgatan,  
parkeringen vid Coop, Tidavallen och  
Östergatan.

 

Kör fram ditt kärl för tömning i god 
tid och låt det stå tills det är tömt.

När är återvinningscentralen 
ÅVC på Siggestorp öppen?

Dag Öppet

v. 52 måndag 21/12 09.30-19.00

tisdag 22/12 09.30-16.00

onsdag 23/12 09.30-16.00

v. 53 måndag 28/12 09.30-19.00

tisdag 29/12 09.30-16.00

onsdag 30/12 09.30-16.00

lördag 2/1 09.00-13.00

v. 1 måndag 4/1 09.30-19.00

tisdag 5/1 09.30-16.00

torsdag 7/1 09.30-19.00

fredag 8/1 09.30-16.00

lördag 9/1 09.00-13.00

Normal hämtning Ny hämtningsdag

v. 52 måndag 21/12 måndag 21/12

tisdag 22/12 tisdag 22/12

onsdag-
fredag 23-25/12 onsdag 23/12

v. 53
Vi hämtar både udda och jämn vecka. 
Fastighet med taxa hemkompost hämtas 
vecka 2 och 3.

måndag 28/12 måndag 28/12

tisdag 29/12 tisdag 29/12

onsdag-
fredag 30/12-1/1 onsdag 30/12

v. 1 måndag 4/1 måndag 4/1

tisdag 5/1 tisdag 5/1

onsdag-
torsdag 6-7/1 torsdag 7/1

fredag 8/1 fredag 8/1

När hämtar vi ditt 
hushållsavfall?

Förpacknings- och tidnings- 
insamlingens elva stationer  
har öppet för dig dygnet runt.



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

Tuxer

Roliga
Jultröjor

Proelia

True North

Täckjacka. Finns i 
dam (marin) och  

herr (svart).

Reflexhandskar

Reflexhandskar

Ivanhoe

Damkappa i 100% 
ull. Finns i stl 36-42 
och i färgerna svart, 
grå, vinröd och blå.

Ord. pris 2999:-
2400:-2400:-

Out 360

Skogshuggarjacka  
i flanell.

649:-649:-

Out 360

Flanellskjorta. 

349:-349:-

Blinky LED 
Bear

LED-lampa för 
utomhusbruk.

20:-/st20:-/st

Saveslivesnow 
LED Arm Band

Reflexband med 
LED-lampor.

59:-/st59:-/st

1299:-1299:-

249:-249:-

279:-279:-

169:-169:-

1 st 29:-  2 st 49:-  3 st 60:-1 st 29:-  2 st 49:-  3 st 60:-
Stl 36-40, 41-45.

Roliga tomtestrumpor

Carlo Cab London

(ord. pris 999:-)

Kampanjpris!Kampanjpris!

599:-599:-




