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Fjärrvärme 
– energieffektivt, smart,
tryggt och prisvärt

Vill du veta mer? 
Kontakta oss: 0502-77 45 00 kundservice
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Besöksadress:  
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-77 45 00
kundtjanst.teab@tidaholm.se

Följ oss på sociala medier   

Mån-tor 08.00-16.00
Fre  08.00-15.00
Lunch 12.00-13.00
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Hemstäd
Storstäd
Flyttstäd

Visningsstäd
Fönsterputs

Vi etablerar oss på Tidaholmsbygden!

Städbolaget för dig som värderar kvalité och personliga relationer. 
Städ är mer än ett rent hem!

Kontakta oss för mer information!

 0730-41 99 02
www.hemtrevligt.nu
info@hemtrevligt.nu

Nu är det jul igen!
HUI Research gör årligen en 
julhandelsprognos och i år kon-
staterar man att ”handeln har 
stora förväntningar på årets jul-
konsumtion”. Prognosen är att 
försäljningen i december kommer 
att öka med tre procent.
– Julhandeln 2021 blir upptakten 
till en jul tillsammans efter fjol-
årets restriktionstunga högtid. 
Mer gemenskap och fler paket är 
att vänta, vilket talar för att ett 
nytt julhandelsrekord är i sikte, 
säger Joakim Wirén, analytiker på 
HUI Research, i en kommentar.

Nu har vi passerat första advent 
och har ni inte börjat köpa jul-
klappar ännu så är det hög tid att 
börja nu. Då ska ni fortsätta att 
läsa Tidaholms-Guiden för vi har 
tema: jul i vår tidning och ni hittar 
massor utav julklappstips. Tänk 
vad det är skönt att göra klart jul-
klappsbestyren i tid så man kan 
hinna varva ner lite inför julen. 
I detta nummer hittar ni även våra 
Knep & Knåp sidor på totalt 6  
sidor med bl.a. stora korsordet. 
Det har blivit lite av en tradition 
att bjuda på detta i årets sista 
nummer. Skicka in era lösningar 
till oss så har ni chans att vinna 
fina priser.

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

Mycket nöje!
Fredrik Nossler

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

Fototävling
Årets sista tävling är avklarad och  
en vinnare är korad! På sidan 16  
kan du se den samt f lera andra  
favoriter.

Profilen
Vi har ställt 21 snabba frågor till  
Robin Svensson, ägare av Tida-
holmsbilar. Vad är det konstigaste 
han ätit?

Krönikan
Erik Ezelius som är riksdagsledamot 
och ordförande i Tidaholms kommun- 
fullmäktige skriver om vikten av det 
fysiska mötet.

Månadens företag
Nästa företag i denna repotageserie 
är Ipab där vi fördjupar oss i deras 
verksamhet.

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 48. Du har dessutom chans 
att vinna fina priser. 

Favoritrecept
På sidan 58 får du goda recept på 
griljering till julskinkan samt egen-
gjord senap med brynt smör.
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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



GOD JUL! Många av våra 
kunder använder

ROT- 
AVDRAGET

Gör det  
du också!

Joakim Ljungberg
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Syn- och  
hörselinstruktör
Råd och tips

60 64 20

Har du problem 
med minnet?
Råd och stöd

60 64 30

Bli frivillig/ 
volontär
T.ex. telefonvän

60 64 65

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

60 64 34

Frivilliga, föreningar och Omvårdnad/Stödformer.  

       Följ oss på facebook.com/stodformer. 

www.tidaholm.se

Hälsa och livskvalitet!
Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar,  
hjälper eller stödjer en närstående. Det är drygt  
1,3 miljoner personer fastslår Socialstyrelsen.  
Av dessa är 900 000 i förvärvsaktiv ålder. Med  
anhöriga avses i det följande alla personer som ger  
omsorg till en närstående. Med omsorg menas att ge  
vård, hjälp eller stöd till en närstående.

Omsorgsgivande är vanligt i alla åldersgrupper, men  
förekommer mest i åldersgruppen 45-65 år.

• Anhöriga i åldern 30-44 år ger främst omsorg till barn.

• Anhöriga i åldern 45-65 år ger mest omsorg till föräldrar.

• Anhöriga, äldre än 65 år ger i hög utsträckning omsorg 
till sin make, maka eller partner.

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

Café Villan
Söndagar kl. 14.00-16.00, Villan Biblioteksvägen 2. 
29/11, 5/12, start i januari igen.

Lättgympa
Stad och land, startar vecka 2.

Promenadgrupp
Fredagar kl. 10.00, från Korallen Dyckertsgatan 1.

Promenader på Hellidsberget
Startar 25 april.

Rekreationsveckan för anhöriga
Vecka 11.

Detta är axplock av vårens aktiviteter. 
Hör av dig till din förening eller till oss i  
omvårdnad/stödformer för mer information  
på telefon: 60 64 65 eller mejla  
stodformer.omvardnad@tidaholm.se

Vi vill ge stöd till dig!
Välkommen att höra av dig till  
Anhörigstöd 60 64 21, 60 64 30.

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

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.

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
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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
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Medverkan är gratis!       
Mejla en bild och bildtext till oss senast 4/3 för att komma med i nästa nummer familjesidan@tidareklam.com

Fröken Jonssons Klövvård  12/10
Klöver älg music company HB  28/10
Fyris 8 AB  28/10
ImperialAmetist  30/10
Gotthards Vägarbete AB  30/10
Fastighetsbolaget Yxan 7 AB  2/11
RBS Group AB  3/11
Fotkliniken Skaraborg AB  4/11

Isabelle
Louise Cederholm-Hagman och Niklas 
Hagman, Tidaholm, fick den 30 augusti 
en flicka, Isabelle. Vikt 3410 g, längd  
51 cm. Med på bilden är storasyskonen 
Joel och Olivia.

Eliott
Ida Nordqvist och Henrik Blomgren, 
Tidaholm, fick den 6 oktober en pojke, 
Eliott. Vikt 3390 g längd 48 cm.

VI REPARERAR OCH 
SERVAR ALLA BILAR.

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

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

AUKTORISERAD 
SAABVERKSTAD

robin.svensson@tidaholmsbilar.seROBIN SVENSSON AB

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

Öppet vardagar 7-17

• Aukt. Saabverkstad / Meko Partner

• Vi lagar ALLA märken

• Vi byter bilglas

• Däck / däckhotell

• Släpvagnsreparationer

• Strålkastarpolering
Robin

Åke

Jacob

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



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

WEBBYRÅN
SOM ÖKAR DIN
SYNLIGHET!

info@togetheronline.se | Nina 073-976 78 88 

Video

ONLINE
together

| Hemsidor | Webbutiker | SEO | Nyhetsbrev | Digital annonsering 

skÔja!skÔja!skÔja!
Vi baraVi bara

Labbåsrevyn presenterarLabbåsrevyn presenterar

Speldatum: 5/3 16:30 11/3 19:00 
12/3 15:30 & 19:00 18/3 19:00 19/3 15:30 & 19:00
Var: Sagateatern i Tidaholm
Biljetter säljs på: Bellas Spelbutik, Gångbart och
Labbåsrevyns Facebooksida

Speldatum: 5/3 16:30 11/3 19:00 
12/3 15:30 & 19:00 18/3 19:00 19/3 15:30 & 19:00
Var: Sagateatern i Tidaholm
Biljetter säljs på: Bellas Spelbutik, Gångbart och
Labbåsrevyns Facebooksida

Premiär
5 mars

Sponsorer:

BOKSLÄPP!
Lördag 18/12 kl. 10.00-15.00 i Dimmehus.

Begränsat antal böcker så först till kvarn!
Även förbeställda böcker kan hämtas under denna tid.

Stort tack till alla som medverkat till att boken blev tryckt!
Först och främst tack till alla deltagare i studiecirkeln/berättargruppen  

som har arbetat fram underlaget under många års tid.
Tack även till Studieförbundet Vuxenskolan, Tidaholms Sparbank  

samt Tida Reklam som har formgivit och tryckt boken.

Dimbo Byalag / ordf. Gita Norell 0702-83 41 42.

450:-
Betalas kontant  
eller med swish
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www.tidaholm.se
Med reservation för ev. ändringar rekommenderar vi 
att du också kontrollerar på arrangörernas webb-

platser för att säkerställa att du får rätt information.

Tomtefrukost på Mekka

Lions julmarknad

Öppet hus, Bibliotekshuset

Julcafé i Fridhem

Motionsdans i Folkets Park, Kjellez spelar 

Bingo, Stadsbiblioteket

Torgdag, Gamla torget

Bio Saga – West Side Story

Jul-after work, Jives 

Luciamorgon i Bibliotekshusets stora sal

Rocki'n Christmas show med  
Peter Jezewski, Sagateatern

Bluesjam på Thaipalatset

TG&IF:s julmarknad med lokala knallar samt 
julgransförsäljning

Bingo, Stadsbiblioteket

Torgdag, Gamla torget

Kulturskolans julkonsert i Tidaholms kyrka

Julavslutning med underhållning, Jives

Boksläpp, Dimmehus

Julton i Tidaholms kyrka

Juldrömmen på Gamla Torget

Motionsdans i Folkets park, Holidays spelar

Torgdag, Gamla torget

4/12

4/12

4/12

4/12

6/12

6/12

8/12

10/12

10/12

11/12

11/12

11/12

11/12

13/12

15/12

17/12

17/12

18/12

19/12

19/12

20/12

22/12
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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

Vill du också  
göra en trygg affär 
med bäst betalt?

  Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår* energideklarationen. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 30/6 2021 
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  GAMLA TORGET 10  |  0502 108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM

ANDREAS AGERBORN 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 35

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare 

0709 80 42 30

DANIEL ANDERSSON 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 34

Vill du också  
göra en trygg affär 
med bäst betalt?

  Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår* energideklarationen. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 30/6 2021 
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  GAMLA TORGET 10  |  0502 108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM

ANDREAS AGERBORN 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 35

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare 

0709 80 42 30

DANIEL ANDERSSON 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 34

Nu är vårt nya 
team på plats  
i Tidaholm!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 31/12 2021
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

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

AMANDA EEK
Fastighetsmäklare

070 947 61 80

LINN STORM
Mäklarassistent
070 391 32 70

MAGDALENA THORELL
Fastighetsmäklare

073 078 51 81

DANIEL ANDERSSON
Fastighetsmäklare

072 722 28 31

Vill du också  
göra en trygg affär 
med bäst betalt?

  Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår* energideklarationen. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 30/6 2021 
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  GAMLA TORGET 10  |  0502 108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM

ANDREAS AGERBORN 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 35

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare 

0709 80 42 30

DANIEL ANDERSSON 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 34

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare

070 980 42 30

Vill du också  
göra en trygg affär 
med bäst betalt?

  Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår* energideklarationen. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 30/6 2021 
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  GAMLA TORGET 10  |  0502 108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM

ANDREAS AGERBORN 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 35

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare 

0709 80 42 30

DANIEL ANDERSSON 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 34

ANDREAS AGERBORN
Fastighetsmäklare

070 292 89 12

Vill du också  
göra en trygg affär 
med bäst betalt?

  Vi hjälper dig gärna. Just nu ingår* energideklarationen. 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer!

*Erbjudandet gäller nya kunder som tecknar ett förmedlingsuppdrag innan 30/6 2021 
med Svensk Fastighetsförmedling Tidaholm.

TIDAHOLM  GAMLA TORGET 10  |  0502 108 25  |  SVENSKFAST.SE/TIDAHOLM

ANDREAS AGERBORN 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 35

DENNIS JOHANSSON 
Fastighetsmäklare 

0709 80 42 30

DANIEL ANDERSSON 
Fastighetsmäklare 

0500 44 55 34
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TrädfällningTrädfällning
Gotthards Skogs-, Mark- & Vägtjänster utför

Gotthards Skogs-, Mark- & Vägtjänster har utbildning, gedigen erfarenhet, 
försäkringar samt rätt utrustning som gör att de kan genomföra även riktigt 
svåra fällningar.
Verksamheten är bred och omfattar 
följande tjänster:

• Precisionsträdfällning inkl.  
bortforsling och återställning.

• Minigrävning och röjsågning.

• Konsultbasis inom arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet.

• Jourservice.

• Allt inom gräv i samarbete med 
Väthults Entreprenad.

– Vår största tillgång är vår personal. 
Tillsammans har vi lång erfarenhet 
med höga säkerhetskrav på alla våra 
tjänster vilket borgar för hög kvalité, 
säger Gotthard Persson.

Stor orderingång
– Vi har för närvarande väldigt 
mycket att göra vilket har medfört att 
vi nyligen har anställt Nora Lundin 

(trädfällare), Richard Bertilsson  
(grävmaskinist) och Tim Svensson 
(anläggning). Dessutom har vi ett  

flertal behovsanställda samt F- 
skattare för att hinna med alla våra 
uppdrag vilket är mycket glädjande, 
säger Gotthard.

Hur fäller man träd?
Träd kan behöva fällas av olika skäl.  
De kan ha blivit för stora, kanske 
står på fel plats, blivit stormskadade 
eller drabbats av sjukdom. Ofta står 
de helt enkelt för nära ett hus eller 
liknande och måste fällas. 

Pris för trädfällning 
– Vi lämnar aldrig kostnadsförslag 
direkt vid en förfrågan. Det är 
genom ett besök hos dig som vi 
kan göra en bedömning utifrån vår 
egen erfarenhet om vilken risk och 
omfattning din trädfällning medför. 
Därigenom kan vi avgöra vilka 
resurser vi behöver ha med oss för 
att kunna genomföra ett säkert 
arbete. Denna process känns både 
seriös och uppskattad av våra kunder 
som samtidigt får en möjlighet att 
träffa oss personligen och kanske 

ställa fler frågor när vi ändå är på 
plats, berättar Gotthard.
Företaget har även egen drönare så 
de kan ta bilder ovanifrån för att 
lättare göra rätt riskbedömningar 
om till exempel träd står för nära en 
fastighet eller liknande.

Träd i tätbebyggt område 
– Vi arbetar heltid året runt med 
trädfällningar och i de allra flesta 
fall behöver vi inte klättra utan kan 
fälla trädet direkt från marken. I den 
bästa av världar skulle vi kunna fälla 
trädet precis som det står. Men så är 
det inte alltid, fortsätter Gotthard.
Ibland behöver trädet säkras inför 
fällningen med hjälp av rep, vinsch 
eller annan utrustning för att kunna 
genomföra ett säkert arbete. Olika 
metoder används också för att mäta 
trädets viktförskjutning samt hur 
långt trädet förflyttas vid fällning. 
Avslutningsvis används sedan olika 
sågtekniker för att med precision få 
trädet i den riktning som önskar.   

När det är ont om plats
När utrymmet helt enkelt inte  
räcker till används ofta en metod som 
kallas sektionsfällning. Det betyder 

att de använder klättringsutrustning 
och klättrar upp på stammen för 
att ta ner trädet i småbitar. 
– Vi har en optimerad utrustning för 
ändamålet och även den utbildning 
som krävs vilket tillsammans med 
en omfattande rutin och erfarenhet 
möjliggör effektiva och säkra arbeten  
när vi sektionsfäller träd, säger 
Gotthard.
Om trädet är i mycket dåligt skick 
eller står på en plats där varken 
sektionsfällning eller markfällning 

är möjligt används skylift för att  
fälla det. Även denna typ av träd-
fällning kräver särskild utbildning 
och utrustning. Vilken typ av skylift 
som används beror på situationen. 
– När du söker en riktigt enkel 
lösning, låt oss hjälpa dig hela vägen! 
Vi har en modern och skräddar- 
sydd maskinpark väl anpassad till 
bortforsling i känsliga områden 
såsom trädgårdar. Om du vill kan 
vi även hjälpa dig med bortforsling 
av allt trädmaterial efter oss. Vill du 
dessutom fräsa bort stubben så löser 
vi det också, berättar Gotthard.

Använd RUT-avdrag 50%
Gotthard sköter all ansökan 
gentemot Skatteverket gällande RUT- 
och ROT-avdrag. Arbetskostnaden   
dras av på kundens faktura.
– Om du kan ta del av avdraget 
eller inte beror inte på hur mycket 
skatt du betalt in eller andra 
avdrag du gjort. Här tror de flesta 
fel, det gäller oberoende av vilka 
avdrag du gör eller hur mycket du 
tjänar. Trädfällning, beskärning, 
stubbfräsning och återställning är 
exempel på jobb som är godkända 
för RUT-avdrag, avslutar Gotthard.
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Vi har de förarbevis, utbildningar, ansvarsförsäkringar  
samt körkort som behövs för våra jobb.
Certifierad enligt PEFC standarden inom EC skog.

ALLTID ÖPPET

Kostnadsfri offert
– ring 070-277 01 09
gotthard@gotthards.se
www.gotthards.se

Adress: Gälleberg Ekebo, 
522 91 Tidaholm

Nora Lundin, 
Richard  
Bertilsson och 
nedan Tim 
Svensson.



• Målning inomhus och utomhus  
• Tvät tning av plat tor, t rall,  t ak och väggar 
• Skrapning och föns terrenovering 
• Tapet ser ing

Nu är det dags att boka
INOMHUSMÅLNING
OCH TAPETSERING!

Gratis offert 
– välkommen at t höra av er!

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

Tack till alla barn och barnbarn som gjort utgivningen av denna bok möjlig.

Göte Johansson, Ottravad Skräddaregården, 2019

Livstycke - tättsittande linne/dräktliv som täcker bålen och håller upp strumporna.
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”Ottravad fick nyligen sin sockenbok 
publicerad. En av bygdens män, Göte 
Johansson har samtidigt gett ut en bok 
om sitt liv. Närmare bestämt hans liv 
under åren 1950-1995.
Det är inte ovanligt att dagböcker skrivs. 
Men att dagböckerna blir tryckta är mer 
ovanligt. Ett urval av bondedagböcker 
från främst 1800-talet publicerades för 
några år sedan. 
Bonden, hembygdsmannen och po-
litikern Göte Johansson skrev nästan 
dagligen dagbok under närmare 50 år. 
Varför han slutade skriva framgår inte. 

Dumt nog slutade han skriva, är hans 
kommentar. 
Även om inte dagböckerna börjar förrän 
1950, så backar han ändå tillbaka till 
1930 då han föddes i Dimbo. Resultatet 
av det hela har blivit en bok på dryga 
300 sidor. Därtill inbunden med tjocka 
pärmar. En myckenhet av text, samt även 
ett kapitel med många bilder.
Ett jättejobb förstås, som kan glädja släkt 
och vänner runt om i Ottravad. Vanligt-
vis hamnar dagböckerna i någon låda 
med snören om, och all information som 
nedtecknats stannar oftast i lådan. 

Här är det tvärtom. Glädje och sorg i 
familj och bygd lämnas nu ut till läsaren. 
Älgjakt och potatisplockning blandas 
med sjukbesök och begravningar. Jag 
gissar att många ortsbor kommer att 
använda boken som en uppslagsbok. 
Vilket år var det Göte Bank sköt en 
12-taggare? Dagboksanteckningarna ger 
en god bild av livet i en landsortssocken 
på 1900-talet. Ett tack till Göte för att vi 
fick läsa om hans liv.”

Sven-Olof  Ask
Skaraborgsbygden, 3 April 2020

Göte i Ottravad berättar om sitt liv

200:-
Köp på Studieförbundet 

Vuxenskolan eller direkt av 

Göte Johansson i Ottravad.

Telefon Göte: 0502-43082

Böcker i Västergötland Föreningen Västgötalitteratur presenterar 
böcker om och från Västergötland
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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 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.

F T TÄVLING

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

Trygg hemma?

FIRE & SECURITY

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

Butikstider
Mån och ons 07.00-16.00
Lunchstängt  12.00-13.00 
*Vi lämnar 10-års garanti på samtliga mekaniska 
låssystem som vi installerar när du tecknar  
serviceavtal under hela garantitiden.

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

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

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

• Nöd- och utrymningsprodukter
• Dörrautomatik
• Säkerhetsskåp/nyckelskåp

• Mekaniska lås
• Elektriska lås
• Nyckelfria lås

• Cylindrar och nycklar
• Låssystem
• Passagesystem

Nu är det dags att smörja låsen:

10% på LÅSSPRAY 

ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
Vi söker nu lås-, säkerhets- och brandtekniker samt automationsingenjör.
Mejla din ansökan till viktor.broberg@bravida.se eller kom in i butiken och säg hej!
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10 års
garanti*

Tävlingsvinnare: Sören Lejhage
Ett perspektiv som gör bilden dramatisk och spännande. 
Sören vinner en kaffetermos från Leif Mannerström.

Foto: Caroline Gyllingberg
En rogivande sjö, soligt väder och gula träd – hösten när den är som bäst!

Foto: Anna Eriksson
Fint fångat en mörk höstkväll.

Foto: Helena Nilsson
Blomman har klarat frosten.

1
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KOMPETENSCENTRUM

WWW

beställ online
på borgunda.se

produkt
oemotståndliga

erbjudanden

utvalda produkter
kvalitetsgolv 
listverk från EHL
innerdörrar
dörrtrycken 
rumsförvaring
tak & väggfärg
innertak
gips från Norgips
smarta prylar
kakel från Dekora
bygg el Schneider
isolering från Paroc
arbetskläder

Kampanjer gäller tom 2022-01-31 eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för ev tryckfel.

äntligen 
inomhus
kampanj på interiöra
kvalitetsprodukter

handla dina produkter på 
borgunda.se

eller i din lokala Borgunda butik

Vi vet vilka däck du behöver!
Vi erbjuder följande däckservice:

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

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

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

• Däckskifte

• Däckhotell

• Däckbalansering

• Lufttryck

• Nitrogen

• TPMS

• Byte av fälgar

• MC-, lastbils- samt traktordäcksförsäljning
God Jul!God Jul!

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

Vill du ta steget in i 
vuxenutbildningen?
Nu är det dags att söka grundläggande och 
gymnasiala enstaka kurser samt komvux  
som särskild utbildning med studiestart  
den 17 januari 2022. Sista ansökningsdag är  
15 december. Du hittar all info på vår hemsida.

God Jul  
& Gott  

Nytt År!
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   Fem beskrivande ord  
om dig i en platsannons?
– Social, hjälpsam, omtänksam,  
utåtriktad och bestämd.

    Vad hade du för  
dröm som liten?
– Har alltid drömt om att få jobba 
med bilar.

    Vad har du för dröm nu?
– Att se mina barn växa upp och  
få ett bra liv.

    Om du inte jobbade på 
Tidaholmsbilar, vad skulle 
du jobba med istället?
– Då skulle jag nog vilja jobba som 
snickare.

 Vilken egenskap hos  
dig tycker du mest och 
minst om?
– Jag tror nog att jag är lite för snäll 
ibland och har lite svårt att säga nej.

     Vem skulle du vara 
om du fick vara en annan 
person/figur för en dag?
– Jag älskar ju serien Macken så det 
skulle väl kanske vara någon 
karaktär där i så fall.

7  Vilken är din
drömsemester?
– Solsemester till typ Grekland.

    Om du fick resa tillbaka  
i tiden och återuppleva en  
händelse, vilken skulle  
det vara?
– Det skulle nog vara när man var 
liten och firade jul hemma hos 
farmor och farfar.

9  Din värsta fobi?
– Råttor är nog det värsta jag vet.

    Vilken är din favoritapp?
– Det är nog appen Mina fordon.

    Vilken är din favoritpryl?
– Min nya verktygsvagn.

     Fem saker i skafferiet/ 
kylen du inte vill vara utan?
– Ost, skinka, kaffe, bröd och öl.  

     När lärde du dig  
senast något nytt?
– Jag tycker att jag lär mig något 
nytt varje dag i det yrke jag har.

14   Vad är det konstigaste  
du ätit?
– Det konstigaste jag ätit är nog 
struts.

15   Nämn något du absolut 
inte kan göra?
–  Äta ärtsoppa, hoppa höjdhopp 
eller klappa en spindel.

16   Vilket TV-program skulle 
du vilja medverka i?
–  Doobidoo.

17   Vilket uttryck använder  
du för mycket?
– Jaha du.

18   Främsta levnadsregel?
– Att ha så roligt som möjligt.

     Vad skulle du vilja  
ändra på i Tidaholm?
– Att man handlar mer i Tidaholm 
och gynnar de butiker som finns 
tycker jag är viktigt.

     Vad händer närmaste  
tiden privat?
– Just nu har vi bytt boende, så det 
finns mycket att fixa med i det nya.

      Vad händer närmaste  
tiden på jobbet?
– Nu är det mitt i däcksäsongen. 
Men annars så är nog allt som  
vanligt med service och repara-
tioner på bilar.
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21 snabba med  
Robin Svensson

Bilintresserad ja-sägare

Ålder: 33 år.

Utbildning: fordonsmekaniker.

Yrke: verkstadsägare, mekaniker.

Hobby: bilar och fordon av olika slag.
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 God Jul  &  
      Gott Nytt År!

SBB

Vi har nyrenoverade lägenheter.
Ring och boka din visning!

Södra Ringvägen 9C, Tidaholm
Alfons Andersson  

alfons.andersson@sbbnorden.se
Tel. 073-028 70 47

 
  sbb_i_norden_ab_skaraborg

www.sbbnorden.se



Besöksadress:  
Smedjegatan 18  
Tel. 0502-77 45 00
kundtjanst.teab@tidaholm.se

Följ oss på sociala medier   

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

Vinn 500 kr
presentkort Tidaholms handel 

• Motion och kunskap på samma gång

• Gå Xrundan och njut av den fina miljön

• Läs mer på hemsidan och sociala medier  

eller tveka inte att ringa till oss!

0502-77 45 00  •  www.tidaholmsenergi.se  •  www.xrundan.com 
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Västra Drottningvägen 15, Tidaholm

073-053 62 14

UTKÖRNING &  
TAKEAWAY 85:-

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

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

DAGENS  
LUNCH 95:-
Mån-fre 11.30-14.00

Inkl. salladsbuffé, hembakat  
bröd, kaffe och kaka.

Vi har
CATERING

till skolavslutningen, studenten 
eller födelsedagen! 

Kontakta oss!

Söker ni lägenhet, lokal eller förråd?

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

A&W Förvaltning =  
Fastighetsförvaltning  

Renovering  
Lokal anpassning

God Jul &  
Gott Nytt År!
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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!

Låt mig inleda med att vi inte är vid 
slutet av pandemin. Fler länder väljer 
att återinföra restriktioner, för fram-
förallt ovaccinerade, och här hemma 
i Sverige kommer det i skrivande 
stund nya besked. Men vi kan i alla 
fall konstatera att i takt med att allt 
fler är fullvaccinerade så återgår livet 
mer till hur det var innan pandemin, 
en ganska så surrealistisk upplevelse. 
För även om Sverige inte helt stängde  
ned så var exponeringen för  
fysiska möten på en minimal nivå. I 
mitt eget fall så gick en del av det  
Stockholmsbaserade riksdagsarbetet 
över till digital form, med blandat 
resultat inledningsvis medan vi i slutet 
hade utmejslat ett effektivt arbets-
sätt. Möten på skärm avlöste varan-
dra, och när man inte behövde pla-
nera in restid kunde ett extra möte 
med skohorn pressas in i kalendern. 

Men den stora kontrasten i mitt arbe-
te var avsaknaden av alla samtal och 
möten i vardagen. Mitt uppdrag ut-
övar jag till huvuddel i Stockholm, 
men en viktig del (och en av de roli-
gaste delarna) är mötet med med-
borgarna hemma i valkretsen. Att stå 

på torget hemma i Tidaholm, besöka 
arbetsplatser, fackföreningar, orga-
nisationer, skolelever m.m. är en  
viktig och energigivande del i arbetet 
hemmavid. Inte för att det alltid är 
roliga saker som tas upp, snarare tvärt- 
om. Men för mig som förtroende- 
vald är mötet med människor i  
centrum; att interagera och diskutera 
kring problem och utmaningar,  
kanske genom samtalet finna olika 
lösningar eller åtminstone vad som 
borde vara ett första steg på vägen. 
Nog har det även kunnat komplette-
ras under pandemin med digitala 
former, men mötet blir inte på sam-
ma sätt. Jag vill ändå understryka att 
avsaknaden av fysiska möten blev en 
konsekvens av att vi alla tog ansvar 
och följde de allmänna rekommen-
dationerna. Vi förtjänar alla en klapp 
på axeln för att vi höll i och höll ut. 

Däremot behöver vi diskutera och 
resonera kring följdeffekterna av 
vårt levnadssätt under pandemin. 
Både genom att reflektera kring hur 
det förhöll sig innan pandemins ut-
brott, men även i kontrasten till hur 
vi beter oss nu när vi återgår till det 
normala. En liten men ändå tydlig 
kontrast för min egen del är att fler 
kommer fram för att ta kontakt; om 
det så är när jag gör ärenden på stan 
eller handlar mat så är det fler som 
kommer fram, antingen för att bara 
hälsa eller för att man vill diskutera 

om något som händer i samhället. 
En reflektion kring det är att jag 
snabbare laddar upp min energidepå. 
Återigen – det fysiska mötet, en  
starkare interaktion och därtill en  
konversation som når längre i  
substans än vad det gjorde digitalt.    

Min egen slutsats är att digitala  
möten framöver kommer vara ett bra 
komplement, men att det inte till 
fullo kommer att kunna ersätta det 
fysiska mötet. Jag har full respekt för 
om man har en annan uppfattning, 
finns säkert de som har erfarenhet 
eller vill hävda att digitala möten helt 
kan kompensera möten i verklig- 
heten. Själv är jag av uppfattningen 
att interaktionen blir annorlunda när 
vi möts i samma rum och med alla 
sinnen kan tolka varandra. Det ligger 
trots allt något i att mötas fysiskt.

Erik Ezelius
Riksdagsledamot (S)
 

Erik Ezelius:

K R Ö N I K A N

Det fysiska mötet, en 
starkare interaktion 
och därtill en konver-
sation som når längre 
i substans än vad det 
gjorde digitalt.”

Det ligger något i 
att träffas fysiskt 
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Välj Rudbecksgymnasiet!

rudbecksgymnasiet.se

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

RUDBECKSGYMNASIETrudbecksgymnasiet.se

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

RUDBECKSGYMNASIET

Våra program
• Barn- och fritid

• Ekonomi

• El och energi

• Estetiska, bild och formgivning

• Fordon och transport

• Industritekniska

• Natur

• Samhäll

• Teknik

• Vård och omsorg

• Program för elever med AS/HFA

Vi önskar er alla  

God Jul och 

Gott Nytt År!

Följ oss på Facebook och Instagram
@Rudbecksgymnasiettidaholm

Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm
www.helliden.se

Välkommen till 
lunch på

Hellidens slott!

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

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

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

Från sommar till vinter
Dygnet runt
Året om

0515-122 00

assistancekaren.se      020-912 912
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BBekämpa dammet!ekämpa dammet!

Varifrån kommer allt damm? Har 
du ställt dig den frågan? Mer än 
hälften kommer från utsidan: 
små partiklar av jord, grus, pollen 
och sporer. Även havssalt, sot från 
skogsbränder och ökensand kan 
transporteras långt med vindens 
hjälp. Via skor, kläder, vädring och  
ventilation kommer dammet in i 
våra hem. Inomhus är döda hudceller 
samt fibrer från möbler, textilier och 
papper stora källor. Utifrån kan 
små  partiklar från giftiga ämnen 
komma in såsom bly och arsenik. 
I dammet trivs kvalster som kan 
sprida sjukdomar.

Städa på rätt sätt
Det är alltså viktigt att städa men 
gör det på ett smart sätt. Det kan 
faktiskt bli värre för allergiker 
direkt efter en städning då mycket 
utspridda partiklar flyger runt 
i luften. Använd en lätt fuktad 
trasa när du dammar, gärna i 
mikrofibermaterial. Fukten gör att 
dammet fastnar på trasan istället 
för att spridas ut i luften. Torkar du 
en hylla – börja högst upp gå nedåt. 
Skölj trasan med jämna mellanrum. 
Dammsugning kan sprida finfördelat  
damm i inomhusluften. Idag finns  
dammsugarpåsar i mikrofiber som 
sprider betydligt mindre damm än 
de klassiska papperspåsarna. Innan 

dammsugarens motor sitter ett filter  
som kan behöva tvättas eller bytas. 
Kolla om du kan använda ett så 
kallat HEPA-filter som tar bort 
även de minsta partiklarna från 
maskinens utblås. Det bästa är dock 
att skaffa en dammsugare som har 
vattentank istället för påsar. 

Skaka mattorna
Hemmets mattor samlar mycket 
damm som inte försvinner i damm-
sugningen. Den klassiska metoden 
att skaka eller piska dem gör dock 
stor nytta. Dörrmattan är viktig om 
än lite bortglömd. Dammsug eller 
skaka den med jämna mellanrum. 
Mycket av det yttre dammet kommer 
nämligen in via ytterskorna och 
dörrmattan blir då mest utsatt. 

Sovrummet
Sängen och det som finns i den 
genererar en del damm. Framförallt 
är det en plats med många allergener 
såsom kvalster. Det blir dock 

bättre genom att ha hand om 
täcken,  kuddar och madrasser. 
Att skaka dem (utomhus) vid 
städning, tvätta i tvättmaskin eller 
låta dem vara i kall miljö en stund 
(frysen eller utomhus på vintern)  
är bra metoder.

Här samlas dammet
Det bildas luftströmmar i hemmet 
som gör att dammet samlas på vissa 
ställen. Oftast kan du kolla efter 
dammråttor på ett specifikt ställe för 
att se om det är dags att städa.  Viss 
elektronisk utrustning såsom TV, 
dator och ljudsystem kan dra åt sig 
damm. Kolla dina krukväxter – har  
de dammiga blad? Spola av dem i 
duschen i så fall och de blir som nya.

Rengör AC:n 
Att vädra i korsdrag är bra, mycket 
av det finfördelade dammet i 
inomhusluften blåses ut. Vädra kan  
du även göra via en AC eller 
värmepump. Tänk dock på att 
sådana anläggningar också drar åt 
sig mängder av damm. Det finns 
rengöringsbara filter i fläkten som 
sitter inomhus. Baksidan av utomhus- 
aggregatet behöver också rengöras 
med jämna mellanrum. På så sätt 
blir inomhusluften renare och din 
luftkonditionering effektivare.

Källa: husmorstipset.se

Ett dammigt hem ser inte bara otrevligt ut, det påverkar hälsan negativt 
också. Att städa och göra det smart är viktigt, inte bara inför julen. 

Ark1

Sida 1

35 Mineralpartiklar
12 Pappers- och textilfibrer
19 Flingor av hud
7 Pollen
3 Rö- och sotpartiklar

24 Övrigt
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Rengör damm- 
sugarfiltret

Innehåll i damm
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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
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lunch 12.00-13.00
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både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

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

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

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

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. 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 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
Välkommen 
till vår elbutik!
Butiken är öppen för 
alla, både företag 
och privatpersoner.

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se

God Jul och  
Gott Nytt År!
Önskar Kent med personal
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Månadens företag: Ipab

IPAB

Grundat: 1961

Antal anställda: 25

Omsättning: 53 miljoner kr (2020)

Ägare: Jacob Ekman, Johanna 

Ekman och Lars Ekman

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 Ipab och dess ägare Jacob, Johanna och Lars Ekman.
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INGVAR PERSSON AB FÖRVÄRVAR TRIOPLEX AB

 

Ingvar Persson AB har förvärvat Trioplex AB. Trioplex är ett bolag med spetskompetens inom ytbehandling där huvudfokus ligger på pulver-/våtlackering och blästring. De nya ägarna ser fram emot att få fortsätta utveckla Triopex redan starka erbjudande.

Blästring -

Lackering -

-

”Ingvar Persson AB har 
förvärvat Trioplex AB. 
Trioplex är ett bolag 
med spetskompetens 
inom ytbehandling där 
huvudfokus ligger på 
pulver-/våtlackering 
och blästring. De nya 
ägarna ser fram  
emot att få fortsätta  
utveckla Trioplex redan 
starka erbjudande.”
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Har du någon rolig anekdot 
från företaget? 
– Sedan några år tillbaka gick 
en av våra mest erfarna smeder 
i pension. Han är en Tidaholmare 
som påbörjade sin anställning på 
Ipab direkt efter högstadiet vid 
15 års ålder. Sedan jobbade han 
till dagen han fyllde 65. Utan att 
nämna några namn så vill jag passa 
på att tacka honom för en lång och 
trogen tjänst. Han har varit den 
tillverkande processens nav under 
de ägarbyten som varit genom åren.

Beskriv er verksamhet?
– Vi tillverkar och utvecklar  
automatiserade maskinutrustningar 
för framförallt timmerhantering 
till sågverksindustrin som vi sedan     
installerar och driftsätter. Industri-
service och lokala smidesarbeten 
är ett annat ben vi har att stå på  
varav detta står för ca 10-20% av vår 
totala omsättning. Vid vår enhet i  
Tidaholm sker försäljning, konstruk-
tion, tillverkning och ytbehandling.

Ge en kort historik?
Företaget grundades år 1961 av Arne 
Kjellgren, Jan Persson och Karl-Åke 
Fägerhag under namnet Kickons 
Svets AB. Man började arbeta med 
sågverksmaskiner under 1966 och 
byggde då sitt första mekaniska tim-
mersorteringsverk. År 2001 köpte 
Kickons sågverkskonsulten Ingvar 
Persson AB och det innebar att hela 
verksamheten koncentrerades till 
Tidaholm. År 2005 fusioneras de 
båda bolagen och drivs vidare under 
namnet Ingvar Persson AB/Ipab. 

År 2012 tar Lars Ekman över som 
ägare och VD, 2015 går även barnen 
Jacob och Johanna in som delägare.

Vilka är era kunder?
– Nordens sågverksindustri samt 
process-/värmeverken och cement-
industrin inom Västra Götaland.

Varför tror ni  
kunderna väljer er?
– Den samlade verksamheten till-
sammans med den privata ägar-
strukturen möjliggör korta ledtider 
och snabba beslutsvägar, allt för ett 
tätt samarbete och kundens process 
i fokus.

Vad är bra med att verka 
i Tidaholm?
– Nära till Sveriges södra industri-
bälte. Sen är det ju skönt att ha nära 
till jobbet.

Hur ser ni på er framtid? 
– Ljust då industrin i allmänhet har 
fått sig ett rejält uppsving sista åren.
Sågverken framförallt. 

Kortsiktiga mål?
– Leverera ut alla inneliggande 
ordrar, stora som små. Det har blivit 
en ökad orderingång sista året. Som 
tur är har vi duktig och pålitlig per-
sonal som alltid ställer upp.

Långsiktiga mål?
– Fortsätta serva våra befintliga 
kunder har alltid högsta prioritet. 
Sen strävar vi alltid efter att vara så 
snabba som möjligt när vi ser möj-
ligheter att inleda samarbeten med 
nya kunder. Vi kommer att fortsätta 
sikta högt i vanlig ordning. Sen får 
vi se vart vi landar därefter.

Vilken är den största 
utmaningen för Tidaholm 
(som stad) framöver? 
– Det är samma som för dem flesta 
företag misstänker jag. Att rekrytera 
arbetskraft inom diverse arbetsom-
råden. I dessa tider är det inte många 
som går sysslolösa.
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Branschregister Branschregister
ANHÖRIGSTÖD
Ann-Charlotte Lundgren ............................................................60 64 21
Britt Nilsson ......................................................................................... 60 64 30

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

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

BANKER
Tidaholms Sparbank ...........................................................................185 00
www.tidaholms-sparbank.se
Handelsbanken .........................................................................  0515-831 50

BADRUM
Br. Johnssons Rör / Monterra ..................................................... 123 10
VVS-doktorn ......................................................................... 070-020 98 87

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

BILDELAR, RESERVDELAR
Tidaholms Bildelar ................................................................................147 75

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

BILGLAS
Hellmans Glasmästeri...........................................................0515-105 95

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

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

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

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

BLOMMOR
Lidéns Blommor ....................................................................................100 95

BREDBAND
SpaceDump IT AB ..........................................................................65 31 00
Tidaholms Energi............................................................................. 77 45 00

BYGG OCH RENOVERING
ALB Bygg Tidaholm .........................................................073-541 70 03

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

CATERING
Ehns Kök & Catering ......................................................073-053 62 14

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

DÄCK
Däckhotellet ............................................................................070-544 04 37
Däckteam Hjo .............................................................................0503-101 82
Däckteam Tidaholm ...........................................................................134 08

Tida Däck & Bilrecond .....................................................................107 68
Tidaholms Autocenter .......................................................................100 37
Tidaholmsbilar .........................................................................................123 80

ELEKTRISKA INSTALLATIONER
Walléns El ..................................................................................0738-18 19 59

ELFÖRSÄLJNING
Tidaholms Energi............................................................................. 77 45 00

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

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

FÖNSTERPUTS
Nolo Städ ...................................................................................070-379 90 91

GLASMÄSTERI
Tidaholms Glasmästeri ................................................... 0761-30 34 99
Hellman Glasmästeri .............................................................0515-105 95

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

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

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

HANDELSTRÄDGÅRD
Lidéns Blommor ....................................................................................100 95

HEMINREDNING
Decor Heminredning ....................................................... 070-758 72 53
Möbelköp ......................................................................................................714 81
Toro Färg & Heminredning ...........................................................121 11

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

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

KAKEL OCH KLINKER
ALB Bygg Tidaholm .........................................................073-541 70 03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÅLARMÄSTARE
Josefssons Måleri ................................................................. 0761-30 34 99
Tidaholms Måleri ............................................................... 070-300 08 34

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

NÄRHÄLSAN TIDAHOLM
www.narhalsan.se/tidaholmvardcentral
Boka en tid att bli uppringd mån-fre 8.00-17.00 ........................180 11
Barnhälsovård/BVC ............................................................................180 11
Psykisk hälsa mån-fre 8.15-9.00 .......................................................180 11
Medicinsk fotvård mån-tis 11.15-11.45 ......................................180 17
Laboratorium drop-in mån-tor 8-16, fre 8-12 ...........................180 11
Dietist ............................................................................................0768-87 11 74

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

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

PIZZERIOR
Ciao Bella .....................................................................................................122 28
Eddies Pizzeria ........................................................................................146 46
Ricardos Pizzeria .............................................................................. 65 08 90

PLÅTSLAGERI
Medins Ventilation ............................................................. 0515-77 70 90

REDOVISNINGSKONSULTER
Ekonomikonsult ........................................................................0515-124 66
Qvicks Bokföringsbyrå ..................................................................... 712 29
Tidaholms Redovisningsbyrå .......................................................101 80

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

RESTAURANG
Ehns Kök & Catering ......................................................073-053 62 14
Hellidens Slott & Vandrarhem .................................................... 178 00
La Famiglia ..................................................................................................142 57

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

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

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

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

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

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

STÄDNING
Hemtrevligt ..............................................................................0730-41 99 02
info@hemtrevligt.nu
Nolo Städ ...................................................................................070-379 90 91

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

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

TAPETSERING
Josefssons Måleri ................................................................. 0761-30 34 99
Tidaholms Måleri ............................................................... 070-300 08 34

TRAFIKSKOLA
TA Körkort ..............................................................................0702-59 30 09

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

TRÄDGÅRDSARBETE
ALB Bygg Tidaholm .........................................................073-541 70 03

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

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

UTHYRNING AV MASKINER
Ramirent ..........................................................................................0515-315 50

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

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

VENTILATION
Medins Ventilation ............................................................. 0515-77 70 90

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

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

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

VVS
Br Johnssons Rör / Monterra ...................................................... 123 10
Holmlinds Rörledningsfirma ....................................0706-48 84 80
VVS-doktorn ......................................................................... 070-020 98 87

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

WEBBYRÅ
Togetheronline Group ....................................................073-976 78 88
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TILL ALLA BARN
Gäller så länge lagret räcker.
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Betala med 
kort eller 

Stallängsvägen 13, Tidaholm

Vid stora 
beställningar 
kan utkörning 

ordnas

ALLTID VARA

DAGENS LUNCH 95:-
Måndag-fredag kl. 11.00 –14.30  •  Pizza, kebab, sallad (inkl. sallad, dricka och kaffe)

Vi har laktosfri kebabsås samt nöt- och kycklingkebab!

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

satts upp för extra säkerhet. Tack för att vi tillsammans minskar smittspridningen.

Till alla våra kunder:
Du som inte vågar komma in, vänta gärna på parkeringen så kommer vi ut med maten. 

Stans 
STÖRSTA
familjepizza!

Inkl. stor dricka och sallad

GOD JUL
& gott nytt år!

önskar Eddie  
med personal.

Stallängsvägen 5     
Tel. 0502-106 58

www.konditorimekka.se  

God Jul & Gott Nytt år!  

Fia och Björn med personal

Julsmörgåsar
Finns i 3 olika sorter:  

små, stora och jullandgångar.

Tomtefrukost 4/12 
Gröt, smörgås och glögg.  

Hitta mandeln i gröten och vinn en tårta. 
Öppet 08.00-14.00.

Lucia 13/12 
Beställ ditt Luciafika hos oss. 

Vi bjuder på glögg hela december.

Pandemin har kännetecknats av social distansering, frenetisk  
handtvätt och nöjen som antingen åtnjutits inom hemmets fyra  
väggar eller ute i naturen. 

Årets julklapp: EvenemangsbiljettT
E
M
A

J
U
L När sociala och kulturella aktiviteter 

åter blivit möjliga har svenskarna 
snabbt visat vad som saknats dem 
mest under pandemin – att roa sig, 
inspireras av kultur och få uppleva 
saker tillsammans. Därför är Årets 
julklapp 2021 evenemangsbiljetten.
För trettiofjärde året i rad utses 
Årets julklapp av HUI. Till följd av 
pandemin har både 2020 och 2021 
präglats av inställda och uppskjutna 
evenemang. När restriktionerna 
nu hävs märks en vilja att komma 
ut och träffa människor i sociala 
sammanhang. Biljettåterförsäljaren 
Ticketmaster rapporterar om en 
uppgång i besök på hemsidan 
och köp av biljetter med över 100 
procent. Fortsättning på sidan 36
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Andreas Holmlind
Holmlinds Rörledningsfirma

Kontakta oss på 

0706-488 480

God Jul & Gott Nytt År!

Julstämningulstämning 
på Turbinhusön

 Julmarknad        Julpyssel
 Luciabesök i Konsthallen kl. 11.00

 Servering på Turbinen 
 Häst och vagn kl. 10-12 och 13-15

Lördag 
4 december

kl. 10-16

 Tomten kl. 11-14

 Korvgrillning
 Mormor Ida
 Tidaholms scoutkår

Öppet Hus 

Bibliotekshuset
Lördag 4 december kl. 10-16

 Studieförbundet Vuxenskolan

 #EnTrappaNer

 Biblioteket

  Vulcans Musikkår

 Genealogiska föreningen

 Budget- och skuldrådgivning

Visste du att det finns över 45 rum, 6 verksamheter och mer än 60 000 böcker i Bibliotekshuset? 
Under vårt öppet hus får du möjlighet att bekanta dig med verksamheterna, huset och dess historia. 
Det bjuds på ärtsoppa, guidade turer, glögg, musik, toast, pyssel mm.

 Guidad tur i bibliotekshuset med Ove Jansson kl. 10.30, 12.00, 13.30, 15.00

 Livemusik med Mässingssextetten i Vulcans musikkårs lokaler kl. 13.30 och 14.30

 Julpyssel i Kreativa rummet kl. 10-16

T
E
M
A

J
U
L

Enligt konsertarrangören Luger har 
biljetter till artister som Thåström, 
Amason och Yung Lean sålt slut  
rekordsnabbt och en match i dam- 
allsvenskan slog nyligen publik-
rekord – det är tydligt att vi svenskar 
längtar efter att uppleva evenemang 
igen. När det nu går kommer 
kulturevent, livesport och andra 
sociala upplevelser att ta större plats 
i våra liv framöver.
– I år är den mest eftertraktade 
julklappen det vi har ett uppdämt 
behov av, nämligen biljetter till 
kultur- eller sportevenemang. Och 
det påverkar i sin tur även andra 
delar av handeln. Vi ser tydligt hur 
evenemang, rekreation och kultur 
skapar behov och fungerar som en  
motor också för annan typ av 
konsumtion, säger Emma Hernell, 
VD på HUI.
Under det senaste året har det blivit 
tydligare hur konsumtionen i olika 
branscher hänger ihop. När stora 
delar av samhället har varit stängt 
har konsumtion kopplad till det 

sociala livet uteblivit. Det har varken 
funnits behov av att köpa nya kläder 
eller gå till frisören. När människor 
nu börjar röra sig i samhället och 
delta i evenemang bidrar det även  
till att driva konsumtionen i andra  

delar av detaljhandeln och besöks-
näringen som fått stå tillbaka under 
pandemin.
– Evenemangen får oss att vilja vara 
fina. Det kan leda till att vi behöver 
gå till frisören eller uppdatera vår 
garderob. Innan eventet kanske vi 
går på restaurang, eller så hänger vi 
kvar på stan efter jobbet och strosar 
i butiker. I konsumtionslandskapet 
driver olika branscher varandra, 
säger Emma Hernell.

Motivering
Efter ett och ett halvt år i socialt ide 
med hemarbete, videosamtal och  
mjukisbyxor är det dags för svensk- 
arna att återigen leva livet till- 
sammans med andra. Från fjäll-
toppar till fotbollsmatcher, tv- 
soffan till teaterscenen och video-
samtal till verklighet. 2022 kommer 
präglas av umgänge, rekreation och  
uppdämt behov av att uppleva. Årets  
julklapp 2021 är evenemangs-
biljetten.

Fortsättning på sidan 38

Emma Hernell, VD på HUI.
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GE RIKTIGT VIKTIGA

JULKLAPPAR!
Välj mellan flera riktigt viktiga julklappar.

Du får fina gåvobevis att ge bort!

Julhandla i gåvoshopen!
www.svenskakyrkan.se/gavoshop

Du kan också köpa
vita ljus med röda band,

som Svenska kyrkan Tidaholm säljer till förmån
för Act Svenska kyrkans julinsamling 2021.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/tidaholm

Act Svenska kyrkans julinsamling handlar
om skadliga traditioner som miljontals

flickor drabbas av – bara för att de är flickor.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,

könsstympning och andra övergrepp mot flickor.

BRYT EN
TRADITION

Vi lever alla under samma himmel. Vi har 
samma rättigheter men verkligheten 
ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa 
tvångsäktenskap, könsstympning och 
våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021

#BRYTENTRADITION
EN AV TRE FLICKOR 
UTSÄTTS FÖR VÅLD 

UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000 
FLICKOR GIFTS 

BORT VARJE DAG.

FLER ÄN 10.000 
FLICKOR KÖNS-

STYMPAS VARJE DAG

:  


/ 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

= 100 FLICKOR
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Hur kriterierna uppfylls
Med utgångspunkt i rådande 
samhällstrender och svenskarnas 
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

Spegla den tid vi lever i
Om 2020 var året vi ägnade oss 
åt social distans, spenderade tid i 
naturen och lagade mat på stormkök 
så är 2021 året vi kan gå tillbaka 
till aktiviteter som inte fått äga 
rum sedan pandemins start. Vi 
går mot nya tider där svenskarna 
kan återupptäcka hur det är att 
umgås och gå på evenemang igen. 
Evenemangsbiljetten representerar 
därför glädjen över att få återgå till 
teatrar, fotbollsmatcher, konserter 
och andra liveupplevelser.

Nyhet eller nyväckt intresse
Under pandemin har det varit 
omöjligt att dela upplevelser fysiskt 
med andra människor. Suget efter 
att besöka teatrar, biografer och 
fotbollsmatcher har vuxit sig starkt 
under lång tid, och nu finns äntligen 
möjligheten att uppleva tillsammans 
igen. Därför har evenemanget fått 
ett uppsving.

Stort försäljningsvärde
Svenskarna längtar efter att få  
uppleva kultur igen. Flera åter-
försäljare har rapporterat om ut-
sålda evenemang och högt tryck 
från publiken. När vi söker oss till 
evenemangen uppstår nya behov och  
pandemin har tydligt visat hur  
olika typer av konsumtion hänger 
ihop. Årets julklapp är en del av  
konsumtionslandskapet och kommer  
därför stå för ett större försäljnings-
värde än enbart biljetternas värde. 
 Källa: hui.se

God Jul önskar vi er alla!God Jul önskar vi er alla!

NYA MÄRKEN I VÅR BUTIK!

KÖP PRESENTKORT I JULKLAPP
Betala 400:- 
Betala 800:- 

värde 500:-
värde 1000:-

Smycken tillverkade av 
925 sterlingsilver med 

18 karat guldförgyllning

Gäller en per köptillfälle
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Öppet:  mån-fre 10-18, lör 10-13      Norra Kungsvägen 3,  Tidaholm      Tel. 0502-712 00
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Simons Radio & TV

 Simons Radio & TV
 Simons Radio & TV Simons Radio & TV

 Simons Radio & TV
 Simons Radio & TV
 Simons Radio & TV

VINTER-
JACKOR!

 Simons Radio & TV

 Simons Radio & TV

Hoodie
Jultröja

699:-

999:-

379:-

899:-

True North
•  Vinterjackor i reflexmaterial

•  Gråa i dagsljus – reflex i mörker

•  Finns i dam- och herrmodell

Bagheera Verbier
Fodrad och vattenavvisande vintersko.

Exani Vienna Spike W
Damsko med dubbad sula.

Samsung Galaxy A52s
•  6,5" knivskarp och ljusstark skärm

•  128 GB lagringsutrymme

•  Fem kameror och optisk bildstabilisering

•  Kraftfullt batteri på 4 500 mAh

* Pris med Tele2 3 GB. Priset avser abonnemangskostnad och  
delbetalning per månad i 24 månader. Minsta totalkostnad är 9865 kr. 

Du vet vŠl om att vi nytecknar och fšrlŠnger abonnemang  
hos alla stora operatšrer: Telia, Halebop, Telenor, Tele2 och Tre.

399:-/mån*

Stort utbud av  
HÖGTALARE 
& HÖRLURAR!

 Simons Radio & TV

 Simons Radio & TV

Stickade jultröjor 
259:-

Dag Natt

V�RA JULKLAPPSTIPS!

 Per-Agne:  
Pannlampa 499:-

   Anna:  
Trangiakšk 849:-

  Emelie:  
TrŠningsgummiband 299:-

God jul & gott nytt Œr!
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• • Ont i ryggen? Ont i ryggen? 

• • Stel i lederna? Stel i lederna? 

• • sträckt dig? sträckt dig? 

• • låsning i  låsning i  
musklerna?musklerna?

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

Välkommen att boka tid 
TEL. 073-990 88 19

Då kan du få hjälp av Jesper Carlsson som 
är utbildad medicinsk massageterapeut. 
Massagestudion finns på Gamla Torget 8  
(i Energy Express lokaler).

Jesper är även personlig tränare och  
kostrådgivare samt arbetar som massör  
åt IFK Tidaholm och Tidaholms  
Hockeyförening.

JULKLAPPSTIPS:
Köp presentkort på en behandling!

T
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2021 Evenemangsbiljett
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
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Våra julerbjudanden gäller så långt lagret räcker.

Varmt tack för i år!

Vi önskar er alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!
Anna, Jenny, Eva & Åsa

Julklappstips!

Boka din tid hos oss på  

bokning.voady.se/salonghonochhan

eller via telefon 0502-105 10

Hos oss hittar du fina julklappar såsom:

• Dam- och herrdofter

• Hudvårdsprodukter

• Make up

• Hårvårdsprodukter m.m.
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Välkommen att höra av er!

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

Vi önskar alla  
tidaholmare

God Jul &  
Gott Rent År!

Privatstäd • Företagsstäd • Fönsterputs • Flyttstäd

Vi hjälper allt fler 

med privatstäd. 

Hör av dig du 

också!

Ord. pris 65:-. Gäller avhämtning t.o.m.  
31/12 -21.  En beställning/kupong. 

Ord. pris 65:-. Gäller avhämtning t.o.m.  
31/12 -21.  En beställning/kupong. 

Nyhet
CHEESE FRIES

Nyhet
CHEESE FRIES

0502-65 08 90
Gamla torget 1, Tidaholm

PIZZA   •   KEBAB   •   SALLAD   •   GRILL

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

Julmarknaden 4 dec
Öppet från 09.00:  KAFFE & FIKA

11.00-16.00:  PIZZABUFFÉ 120:- inkl. dricka

Ricardos Pizzeria utökade och flyttade i våras till nyrenoverade  
lokaler på Gamla torget. Här kan du äta DAGENS LUNCH måndag-fredag.

På måndagar serveras en KLASSISK PIZZABUFFÉ och på onsdagar  
ITALIENSK PIZZABUFFÉ. Vi har även fika!

Godis till barnen

Ord. pris 100:-. Gäller avhämtning t.o.m.  31/12 -21.  
En beställning/kupong. 

STARK 
KEBABRULLE

Ord. pris 100:-. Gäller avhämtning t.o.m.  31/12 -21.  
En beställning/kupong. 

STARK 
KEBABRULLE 80:-

80:- 50:-50:-

50:-50:-

Julhandeln väntas öka i år. Det skriver HUI Research i sin nya prognos.  
– Mer gemenskap och fler paket är att vänta, vilket talar för att ett nytt  
julhandelsrekord är i sikte, säger analytikern Joakim Wirén.

Prognos: Julhandeln slår rekordT
E
M
A

J
U
L

HUI Research gör årligen en jul- 
handelsprognos och i år konstaterar de  
att ”handeln har stora förväntningar 
på årets julkonsumtion”. Prognosen 
är att försäljningen i december 
kommer att öka med tre procent.
– Julhandeln 2021 blir upptakten 
till en jul tillsammans efter fjolårets 
restriktionstunga högtid. Mer gemen- 
skap och fler paket är att vänta, vilket 
talar för att ett nytt julhandelsrekord 
är i sikte, säger Joakim Wirén, 
analytiker på HUI Research, i en 
kommentar.

Fler köp i butik 
E-handeln ser ut att bli omfattande, 
men det väntas fler fysiska köp i 
butik jämfört med i fjol. Framförallt 

sällanköpsvaruhandeln väntas vara 
drivande.
– Julhandeln 2021 sker bortom  
restriktioner och hårt pressad leverans- 
kapacitet i dagligvaruhandeln. Trots 
att julen kan firas som vanligt finns 
i år andra utmaningar. Inte minst de 
globala flaskhalsarna i leveransledet 
och konkurrensen utanför handeln, 
säger Joakim Wirén.
Lena Sellgren, chefsekonom på 
Business Sweden, har tidigare varnat 
för ”kris i julhandeln” på grund av 
leveransproblemen.
– Det kommer reda ut sig, men inte 
på den här sidan årsskiftet, sa hon i 
mitten av oktober.

Källa: expressen.se
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Det är en liten stund kvar till julen, men många av oss börjar längta redan 
nu. Spana in fem jultrender i år för att hålla dig uppdaterad i god tid!

Fem juliga trender 2021
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Mys, mys och mys brukar vara 
ledordet för julen och det bästa 
är om vi helt och hållet kan slippa  
stress, stress och stress. Att vara  
ute i god tid kan minska både 
stress och press och det är 
verkligen något vi rekommenderar 
när det kommer till julen. Spana in 
fem härliga trender som är riktigt 
aktuella inför julen i år och låt dig 
inspireras! 

1. Pappersdekorationer
Naturligt och hemmagjort med 
starka kopplingar till naturmaterial, 
pappersdekorationer är våra bästa 
vänner när vi inreder inför jul. 
Passa på att pyssla lite extra med 
barnen och gör era egna jirlanger 
och pynt till julgranen. Är du inte 
så mycket för pyssel så finns en hel 
del fint på Ellos Home, Åhléns och 
Ikea.

2. Lugna ytor
Taktila ytor, gärna så varma, 
mjuka och inbjudande som möjligt 
är en storfavorit i år. Fluffig teddy 
i inredningen är en riktig vinnare. 
Satsa på mysiga mattor, puffar, 
kuddar och härligt tjocka filtar att 
vira in sig i på kvällstid.

3. Klassiska motiv
De klassiska motiven hänger med, 
för extra mycket julkänsla kan 
det vara smart att satsa lite extra 
på traditionsenliga mönster och 

färger. Både ett sätt att göra det 
mer ombonat och öka mysfaktorn 
till max.

4. Grönt, grönt, grönt
Den juligaste kulören av alla i 
år knyter verkligen an till skog 
och natur. Satsa på grönt när 
det kommer till både pynt och 
textilier. Grönt är också en färg 
som fungerar till alla årstider, 
vilket bara är ett plus. Glöm inte; 
grönt är skönt!

5. Neutrala färger
De naturnära neutralerna fortsätter 
dominera in i julen. Trenden har 
varit tydlig nu i höst och håller sig 
kvar in i julen, vilket vi välkomnar. 
Naturnära färger bidrar ofta till en 
genuin och rustik känsla, något vi 
verkar längta till i dessa tider!

Källa: metromode.se

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

VÄLKOMNA!  
Daniel & Anna-Lena

Introduktionsutbildning: 27/1, 3/3, 7/4  

kl. 16.30 alla tillfällen. Anmälan på sms. 

Riskutbildning 1: 19/1, 2/3 kl. 09.00 båda tillfällena.

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:

JULKLAPPSTIPS!
Vi har presentkort på  
startpaket och valfritt belopp!
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Barnpyssel
Föremålen nedan passar in någonstans i korsordet,
pilarna visar åt vilket håll. Skriv in bokstäverna i rätt 
ordning i fälten nedan för att få fram det rätta ordet.

Julhink med 
godis.
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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 enligt nedan svarstalong.

Svarstalong
Barnpyssel

Stora julkrysset

Ortnamnskrysset

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

Sudoku
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SPELAR 
ICA-

STINA

VÄL- 
SMAKANDE RUDOLF JOD ÄR  

MYREN

DJUR-
PARK

FRANSK-
SPRÅKIG 

VISA

VARKEN
HACKAT 
ELLER...

ETT NYTT 
PRONO-

MEN

ROCK-
GRUPP

KD-BUSCH

VÄL-
STÅNDS-

MÅTT
CAPONE ÄPPLE

FÖRE 
GEES I 

POPGRUPP

LUCIA-
SÅNGENS 

URSPRUNG-
STAD

STORT  
ASIENLAND 

ÄNGLA- 
MUSI-
KANT

SKIVA 
MED 3-5 

SPÅR

VENER 
ELLER 

ARTÄRER

ÄR 
SKÅNSKA 

ÅLEN

SJÖNG  
"TÄND ETT LJUS"

ÖSTERRIKE

PRESENS

UTRYCKER 
ÖNSKAN ISTÄLLET 

FÖR ETT
LJUSTRÅD 

EKA
MED  

PEPPAR 
VID JUL

GROV 
KÄPP

TILL-
TALAS 
ARTIGT

"MARIE-
STAD" I 

BESTÄMD 
FORM

PUHS 
LILLA 

KÄNGURU-
KOMPIS

VERB FÖR 
SVARET 
OVAN "JAG SKA ... 

HELA  
NATTEN"

FÖR TÅG
FÖRE 

HÖJD-
HOPP

FILM-
STJÄRNE 
JOHNNY

ÄR  
VÄRLDENS 

LÖN

(M)-BILDT SKOL-
GRUPP FORSKAR 

I SKARA

BRUKAR 
VI GÖRA 
VARJE 
DYGNHALSDUKFLICKA JUL-BB

KAN  
MATTOR

TUSEN

= MC² GYCKLARE
...Å TAGE

LONDON-
NEJ

KRUBB-
DJUR

ESTRAD

INGEN 
UPPGIFT

KOST-
VÄRDE

ANO-
NYMA 

ALKOHOL-
ISTER

ASSISTE-
RANDE

GUSTAV 
CEASAR ERIK IVAR

ENERGI LÄGGER SKYTT
BRUTTO-
NATIONAL-
PRODUKT

ÖNSKA TILL SIST

11  
NÄTTER  

FÖRE JUL

FAUNA
DI  

LÄRDE-
STAD

ENSAMMA OM

PÅ DÄCK 
OCH 

IBLAND 
FILM

KVÄVE

FICK  
TIDA-
HOLM 
1799 

FÖRR 
BILAR 

NU BARA 
FLYG

SPANIEN-
DOMÄN

BYXBAND

NOBEL-
PRIS-

DYLAN

KAN JUL-
GRANEN

TILLÄGG
JUL-

AFTONS-
KVINNA

BOR-
NITRID

VÅRD AV 
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SVT
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BENGT-
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Stora julkrysset
Vi söker texterna i de gula fälten, skriv in dem i svarstalongen på sidan 48.  
Facit publiceras på vår hemsida efter 31/1 2022.
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Ostbricka med bestick från 
Leif Mannerström.

VINST



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 första ordet.

Vågråt ledtråd:
Jobbar bakom disk

Lodrät ledtråd:
Härmade någon

1. Stort
2. Kikade
3. Bränns
4. Ögonåkomma
5. Sötnosar
6. Förarglig
7. Tand
8. Är Mads Mikkelsen
9. Dålig

10.  Skelettet är vår
11.  Delsträcka
12.  Förlöjligar
13.  Stövelformat land
14.  Vidrör lätt
15.  Gåta
16.  Hitta på från grunden
17.  Lakritskrydda
18.  Levereras av Jon Blund

Kokbok och pepparkvarn 
från Leif Mannerström

Serveringsbestick från 
Leif Mannerström
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Ortnamnskrysset
Precis som i SVT:s På spåret kommer här några riktigt  
kluriga gåtor. Skriv in vilka nordiska orter vi tänker på  
(exempel: myntövergång = Öre-bro). Som hjälp på traven  
har vi markerat orterna på en karta (vita cirklar). 
Svaret blir en lokal ort i vår kommun.

1.  Smak baklänges

2.  Folksamling

3.  Dunge

4.  Grön stuga

5.  Oljehöjd

6.  Plågsamt samhälle

7.  Skåda högste asaguden

8.  Inte nej

9.  Mitt i Tjeckoslovakien

10.  Gör den hemmastadde

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

0738 18 19 59

God Jul
och

Gott Nytt År!

Julmarknadens historik går tillbaka till sena medeltiden och den  
tysktalande delen av Europa. 

Julmarknadens historiaT
E
M
A
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L

En av de äldsta julmarknaderna 
i Tyskland är den i Dresden som  
började 1434, den har idag över 60 
stånd och lockar mellan 1,5 och 2 
miljoner besökare årligen. Julmark-
naden i Bautzen i tyska Sachsen är 
ännu äldre, den omnämns redan 
1384. Ursprungligen skulle jul- 
marknaden ge möjl ighet att in- 
handla varor inför vintern. Med 
tiden blev dessa marknader till en 
omtyckt jultradition.
I södra Tyskland kallas marknaden 
ofta för Christkindlmarkt, som 
associerar till Christkind, alltså det 
lilla Jesusbarnet. Även andra namn 
förekommer som Adventsmarkt 
eller Dresdner Striezelmarkt i 
Dresden. Strasbourgs julmarknad 
heter Christkindelsmärik.§

Julmarknaderna arrangeras gärna 
på historiska torg och platser 
och man saluför traditionell mat, 
bakverk, dryck och hemslöjd. 
Tradit ionella varor på tyska jul- 
marknader är öl, brända mandlar, 

punsch, Lebkuchenherzen (en sorts  
mjuk pepparkaka), heisse Maronen  
(heta, rostade kastanjer), Brat-
wurst, Christstollen (bakverk med 
russin) och Glühwein (en sorts 
glögg). Fortsättning på sidan 62

Julmarknaden i tyska Dresden.

Du handlar väl lokalt och stödjer 
de lokala företagen och de 

arbetstillfällen som de skapar.
Det gör vi!

Foto: A
nna Eriksson
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Köp dina 
julklappar

på Tida Reklam!
Vår julutställning är öppen fram t.o.m. 22/12 

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!

57Ulvestorpsgatan 1     ❘❘     0502-106 00     ❘❘     www.tidareklam.com

Köp julklappar  
från kända märken:

Populära gåvokort  
Välj valör från 200:-  

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

till 2000:- inkl. moms  
Du väljer själv din bonusgåva och 
sedan valfri produkt ur katalogen, 

värde ca 800-1000:- (inkl. moms)

34

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)

UTFÖRSÄLJNING  
av produkter från Leif Mannerström

NYTT 
MÄRKE!

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
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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

Källa: landleyskok.se

Kärna ur och riv äppelhalvan på de små 
hålen på ett rivjärn – riv insidan, inte 
skalet. Rör ihop rivet med ägg, skånsk 
senap, flytande honung och lite malen 
svartpeppar. Mal pepparkakan med en 
mortel eller i mixer. Blanda med hackad 
mandel. Lägg den kokta och kylda skin-
kan på ett bakplåtspapper på en plåt el-
ler i form. Pensla ovansidan av skinkan 
med äppelsmeten och pudra sedan över 
pepparkaksblandningen. Griljera skin-
kan i 250 °C på över- och undervärme 
eller 230 °C på varmluft i 8–10 minuter.

Julskinka griljerad med 
pepparkaka, äpple och 
mandel
 Till cirka 3,5-4 kg julskinka

1/2 rött litet äpple (ca 2–3 msk rivet)
1 litet ägg
1 tsk skånsk senap
1 tsk flytande honung
0,5 tsk malen svartpeppar
2 dl malen pepparkaka
4 msk hackad mandel

Vispa ihop ingredienserna till såsen.
Hetta upp en stekpanna till medel- 
värme med en klick smör. Ha ner hackad  
mandel och stek i cirka 1 minut  
under omrörning. Ha sedan ner solros- 
fröna och låt dem stekas med ytter- 
ligare en minut. Ha ner båda sorterna  
med sesamfrön och låt dem stekas med 
en minut. Rör om då och då och se till 
att det inte bränns. Låt svalna i en skål. 
Pensla skinkan med såsen och ställ 
in i 5 minuter på 250 °C. Ta ut skin-
kan och pensla ett till lager med såsen. 
Strö över fröna. Ställ in i ytterligare tio 
minuter.

Julskinka med het 
srirachagriljering
Till cirka 2 kg julskinka

1 ägg
2 msk srirachasås
1,5 tsk majsstärkelse
1 msk ljus sirap
1 msk tomatpuré
salt, peppar

Nöttopping:
2 msk hackad mandel
1 msk solrosfrön
1 msk svarta sesamfrön
1 msk skalade sesamfrön

Ha ner senapsfrön i en burk med  
vatten och ättika. Låt det svälla i 1–2  
dagar. Ett tips är att blötlägga senaps-
fröna i en burk som är tillräckligt vid för 
att en stavmixer ska gå i – då kan man 
mixa direkt i burken. Ha ner smöret i 
en kastrull och låt det brynas på medel- 
värme samtidigt som du vispar då och 
då. När smöret är kopparfärgat och 
gyllene är det klart. Grovmixa fröna + 
ättikslagen de ligger i och ha ner lök-
pulver, vitlökspulver, salt, honung och 
brynt smör. Avsluta med att mixa tills 
senapen blivit slät men ändå har en del 
frön kvar.

Hemgjord senap med 
brynt smör
 Cirka 2,5-3 dl senap

0,5 dl gula senapsfrön (35 g/1 påse)
0,5 dl bruna senapsfrön (35 g/1 påse)
1,5 dl vatten
2 tsk ättikssprit (12%)
4 msk brynt smör (50 g smör)
2 krm lökpulver
2 krm vitlökspulver
1 tsk salt
2 msk honung

lördag 8/1 09.00-13.00

Ändrade hämtningsdagar av hushållsavfall och
öppettider på ÅVC under jul och nyår 2021-2022

Hur sorterar du efter tomtens 
besök och när julen dansats 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. 51 måndag 20/12 09.30-19.00

tisdag 21/12 09.30-16.00

onsdag 22/12 09.30-16.00

torsdag 23/12 09.30-16.00

v. 52 måndag 27/12 09.30-19.00

tisdag 28/12 09.30-16.00

onsdag 29/12 09.30-16.00

torsdag 30/12 09.30-16.00

v. 1 måndag 3/1 09.30-19.00

tisdag 4/1 09.30-16.00

onsdag 5/1 09.30-16.00

fredag 7/1 09.30-16.00

Normal hämtning Ny hämtningsdag

v. 51 fredag 24/12 torsdag 23/12

v. 52 fredag 31/12 torsdag 30/12

v. 1 torsdag 6/1 fredag 7/1

När hämtar vi ditt 
hushållsavfall?

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

I år är det bara några få dagar som påverkas av helg-
dagar. För de allra flesta tömningsdagar sker ingen 
ändring alls. Det fungerar som vanligt.

För de områden som påverkas under en enda dag 
vill vi särskilt uppmärksamma att hämtning före   
jul- och nyårshelgen sker en dag tidigare än normalt.



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?
2021 har varit ett rekordår för oss  
och vi vill tacka alla våra kunder!  
Nu blickar vi framåt mot 2022.  

Går du i säljtankar? Redan nu  
förbereder vi inför försäljningen 2022, 
kontakta oss för mer information.

Välkommen in till oss 
under julmarknaden! 
Lördag 4 december från kl. 10.00.
Vi bjuder på förfriskningar.

Välkommen till vår butik! www.mbaa.se

Marlene

Athena

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

Frukostbuffé 90:-
Alla fredagar 08.00-10.00.

Brunch 159:-
Alla lördagar 09.30-13.30.

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

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

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, måltids-salladsbord inkl. smör, nybakat bröd, måltids-
dryck och kaffe. Olika vegetariska/veganska dryck och kaffe. Olika vegetariska/veganska 
rätter varje dag. Dessutom går det att välja rätter varje dag. Dessutom går det att välja 
flera rätter från vår à la cartemeny. Veckans flera rätter från vår à la cartemeny. Veckans 
meny hittar du på jives.semeny hittar du på jives.se

Fri utkörning!

DAGENS LUNCH 100:-

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

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

Jul på Jives
Jul-AW med julmat 250:-
3/12, 10/12, 17/12  17.00-22.00.3/12, 10/12, 17/12  17.00-22.00.
Boka gärna bord.Boka gärna bord.

17/12 Julavslutning
med underhållning av
ERROLS ANGELS 
150:- i inträde. Boka gärna bord.150:- i inträde. Boka gärna bord.

Julbrunch
4/12, 11/12, 18/12  09.30-13.30.4/12, 11/12, 18/12  09.30-13.30.

Jullunch 120:-
23/12  11.30-14.00.23/12  11.30-14.00.

Nyårsmeny 2021 395:-/person
FÖRRÄTT Skaldjurssoppa med handskalade räkor, 
musslor samt dillolja och vitlöksbröd.

VARMRÄTT Helstekt kalvfilé, serveras med  
rödvinssky, morotschips, sauterade grönsaker  
och tryfferad potatisgratäng.

DESSERT Trippelmousse på choklad med  
körsbärskompott.

All mat är förberedd och redo att värma.  
Instruktioner medföljer. Hämtas mellan 
13.00-15.00 på nyårsafton.

3/1 Semlepremiär
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Julmarknader har även fått sprid- 
ning till andra världsdelar genom 
utvandrare från Tyskland och 
Österrike som tog med sig seden. 
Efter 1990-talet har det uppstått 
många nya julmarknader runtom 
i världen. 

Julmarknader Sverige
En julmarknad i centrala Stock-
holm är Stortorgets julmarknad 
på Stortorget i Gamla stan. Den 
arrangeras av Stockholmsgillet och 
äger rum cirka en månad före jul 
och brukar sluta den 23 december. 
Denna julmarknad har gamla anor 
och det finns flera illustrationer 
från 1800-talet som Carl Andreas 
Dahlström färglitografi från 1859 
eller en idyll från julmarknaden 
1874 av Otto August Mankell. 
Den stora julgranen fanns ännu 
inte på Stortorget. Granen till jul 
hade inte riktigt slagit igenom på 
1800-talets andra hälft och såldes 
bara på några få platser i staden.
Stortorgets julmarknad lades ner  
1907, men år 1915 öppnades den  
på nytt, huvudsakligen på Gillets 
initiativ. Gillet äger de 38 faluröda 
bodarna, som hyrs ut till hant- 
verkare och andra med försäljning 
av svenska produkter som hem-
slöjd, matvaror, sötsaker och glögg. 
Överskottet från julmarknaden går  
till Gillets verksamhet.

Lisebergs julmarknad
Julmarknaden på Liseberg i Göte-
borg öppnade 1999 och räknas till 
Sveriges största. I ett åttiotal röda 
och vita bodar och i butiker längs 
parkens promenadstråk hittar 
man allt från julgranskulor och 
renfällar till sill och praliner.

Sigtuna julmarknad
Julmarknaden i Sigtuna har lockat 
nyf ikna besökare från både när  
och f järran i cirka femtio år. Fyra 
söndagar före jul fylls gator och torg  
med en tradit ionell julmarknad 
som bjuder på torghandel med 
alla de klassiska julvarorna såsom 
tomtar, halmbockar, trähantverk, 
textilier, kransar, senap, korvar 
och mycket mer. Musik och dans 

kring granen för hela familjen, 
Luciafirande och besök av tomten. 
Sigtuna julmarknad sträcker sig 
längs Stora gatan till både Stora 
torget och Lilla torget i Sigtuna.

Skansens julmarknad
Julmarknaden på Skansen i Stock- 
holm anordnades första gången 
1903 och är sedan dess en obruten  
tradition. Marknaden hålls i regel  
på adventshelgerna. Bland jul- 
marknadens klassiska julvaror 
som senap, korvar, halmbockar, 
kransar, glas och textilier finns även  
gammaldags dekorationer, julkakor, 
trähantverk och sameslöjd. Under  
julmarknadsdagarna kan man också  
besöka de öppna verkstäderna i  
Stadskvarteren där olika historiska  
yrken har öppet i juletid. I jul- 
marknaden ingår också butikerna  
i Stockholms glasbruk, Skansen- 
butiken, butiken i Logen, keramik- 
verkstaden och Bageriet.
De kulturhistoriska husen och  
boktryckarbostaden i Stads-
kvarteren har dukade julbord 
eller kaffebord. Julgranen står 
pyntad i Posthuset från Virserum 
i Småland.

Steninge julmarknad
Steninge slottsgalleria har Sveriges 
största inomhus julmarknad och 
är öppen varje dag från den 10  
november fram ti l l jul. Jul-
marknaden på Steninge slott i  
Uppland är en traditionell jul- 
marknad på Stenladans 1500 kvadrat- 
meter stora övervåning. Där finns  
butiker, hantverkare och restaurang.

I vårt närområde 2021
4/12 Lions julmarknad i Tidaholm
Stort utbud och underhållning 
på scenen. Lions Club hälsar er 

välkomna till den traditionsenliga 
julmarknaden i centrala Tidaholm. 
Här erbjuds ett stort utbud med 
många marknadsknallar. På scenen 
kommer det vara ett fullspäckat 
program med underhållning, musik 
och lotterier i alla dess former.

12/12 Julmarknad i Rackeby-
Skalunda bygdegård Lidköping
Välkommen till en traditionell 
julmarknad i Rackeby-Skalunda 
bygdegård. Här finns fiskedamm 
för barnen och i sparrestugan 
sitter tomten. I Brygghuset hittar 
du glögg med mera. 

18/12 Julmarknad på Forsviks 
Bruk, Karlsborg
Välkommen till en mysig jul-
marknad på Forsviks Bruk. I den 
gamla bruksmiljön kan du inte bara 
köpa traditionella delikatesser och 
pynt utan också se smeden smida 
hästskor och hantverkare arbeta i 
trä, läder och metall. Välkommen!

18-19/12 Jul på Läckö Strand, 
Lidköping
Välkommen till Läckö strand och  
julförsäljning. Här finns förutom 
egna produkter också ekologiska 
tvålar, trasmattor, glass, kaffe, 
handsydda produkter, handmålade 
porslinsfigurer, barnkläder med mera. 

19/12 Jul i Sagolika Götene
Välkommen till torget i Götene och 
en mysig julmarknad. Här finner 
du förutom hantverk också glögg 
och korv. Tomten finns på plats 
och det gör också tufftuff-tåget 
som kör resenärer runt centrum. 
På scen diverse underhållning 
under hela marknaden.

Källa: sv.wikipedia.org , presenttips.se
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L Utsnitt ur Otto August Mankells julmarknadsillustration från 1874.

FRI HEM- 
LEVERANS  
inom 6 mils radie  

från Tidaholm 

Svensktillverkade saccosäckar

Handdukar och  
badlakan från:

Täcke och  
kudde från:

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

Fler 

juklapps-

tips i 

butiken!

Svensktillverkade tvålar från Gränna

KUDDAR  
& PLÄDAR 

Uno fårskinnsfåtölj

Angelica soffa  
och fåtöljer

JUL 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



Tidaholms Sparbank

0502-185 00

info@tidaholms-sparbank.se

tidaholms-sparbank.se

God Jul & Gott Nytt År!
Runt jul och nyår har vi öppet:

Torsdag
Fredag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

23/12
24/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

09.30-13.00
Julafton stängt
09.30-17.30
09.30-15.00
09.30-15.00
09.30-13.00
Nyårsafton stängt

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

Julmarken 4 december
Vi bjuder på glögg och 
pepparkaka utanför kontoret
mellan 10.00-14.00.

Varmt välkomna!


