
Lena Edvardsson driver guldsmedsverkstad och försäljning i 
sin ateljé. För ett par år sedan vidareutbildade hon sig också 
till gemmolog – expert på ädelstenar.    Läs mer på sidan 2.

GULDSMED
  Med omtanke!

Glöm inte släcka ljusen
Nu i advent och juletider ökar 
antalet bostadsbränder på grund 
av levande ljus dramatiskt. Passa på 
att lysa upp vintermörkret, men se 
till att vara försiktig. Kontrollera att 
din brandvarnare fungerar och följ 
Brandskyddsföreningens råd. 

 3 Testa att brandvarnaren 
fungerar. Byt batterier en gång 
om året.  

 3 Tänd bara levande ljus i 
obrännbara ljusstakar, utan 
brandfarliga dekorationer. 

 3 Lämna aldrig levande ljus 
obevakade. 

 3 Julgransbelysning och elek-
triska adventsljusstakar ska 
släckas med strömbrytare eller 
genom att dra ut kontakten. 
Skruva inte ur glödlampor för 
att släcka.  

Källa: Brandskyddsföreningen. Läs mer om 
brandsäkerhet på: 
www.brandskyddsforeningen.se

 
 
Om du vill julpynta och göra fint utanför 
ditt hem, tänk på hur du placerar lyktor 
och annat - de får inte stå så att de kan 
vara i vägen när vi ska skotta snö vid 
trappor och ingångar. Det får heller inte 
vara skrymmande så att räddningstjänst 
har svårt att ta sig fram om olyckan 
skulle vara framme.  
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Hemma hos hyresgästen:

Lena Edvardsson började som lärling hos en 
guldsmedsmästare i Alingsås för över tjugo 
år sedan. Sedan dess har hon arbetat som 
guldsmed – och nu driver hon eget i Herr-
ljunga. 

Tidigare har Lena bland annat drivit guld-
smedsaffär med verkstad under några år i 
Vårgårda. Efter några års paus när barnen 
var små, driver hon nu Glimma Guld & 
Silver i Herrljunga sedan ett par år till-
baka. Verkstaden ligger i källarvåningen 
i ett hyreshus. 

Hon jobbar mycket med lagningar, re-
parationer och ringändringar men också 
med nybeställningar. 

– Jag tycker att det är väldigt roligt att 
smälta ihop gamla smycken och skapa nå-
got nytt, säger Lena. 

Men det riktigt stora intresset nu är 
ädelstenar. Hon har tagit examen i gem-
mologi, det vill säga läran om ädel-
stenar. 

– Det är väldigt spän-
nande. Med hjälp av mik-
roskop kan man se typ 
av ädelsten och också 
värdera ädelstenar. Vi 
är bara några få i Sverige 
som gått den här utbild-
ningen. 

I jobbet kan det till ex-
empel innebära att en kund 
kommer in med en ring de ärvt, 
och vill veta vad det är för typ av 
sten. Lena går också på träffar med Sveri-
ges Gemmologiska Riksförening där man 
träffas och tittar på olika ädelstenar.

Vid sidan av verkstadsarbetet och bu-

tiksförsäljningen ordnar 
Lena kurser i bland an-

nat ädelstenslära och 
att tillverka egna 
smycken i silverlera. 

– Silverlera är ett 
fantastiskt material 
som känns som mo-

dellera ungefär. När 
man format smycket 

bränner man det och det 
blir till silver. 

– Leran har cellulosa i sig som 
försvinner när man bränner det. Det är 
roligt att arbeta i och vem som helst kan 
forma egna smycken i materialet, säger 
hon.

Lena smider i GULD

Lena i sin verkstad vid sin ringvals, som används för att göra ringar större. 

Ringhalsen används för att förminska ringars 
storlek. 

En så kallad puckelanka används för att  forma 
guld eller silver till skålform eller till kulor. 

Egentillverkade silverarmband.

På väggen tronar certifikatet som bevisar att 
Lena är behörig att värdera ädelstenar. 



 
 
Namn: Birger Sjöberg  
På jobbet: arbetar som vd   
Bor: Herrljunga 
Familj: Fru och tre vuxna barn, barn-
barn. 
På fritiden: Umgås med barnbarnen. 
Gillar att påta i trädgården och vara ute i 
skog och mark, gärna fjällvandring eller 
kajakpaddling. Jag tycker om att röra på 

mig och både löptränar och åker gärna 
längdskidor. Vi har också ett fritidshus 
som vi spenderar en del tid i.  
  – Jag har arbetat på Herbo i 25 år nu. 
Jag trivs väldigt bra med alla kundkon-
takter och vi är ett härligt gäng som 
arbetar ihop. Det finns alltid nya utma-
ningar och det är roligt att gå till jobbet. 
– Jag har väldigt duktiga och kunniga 
medarbetare, då är det lätt att vara vd. 
Vår kunniga personal är grundbulten i 
att vi lyckas så bra som vi gör. 

GULD

HERBOProfilen

HÄRADSRÄTTEN, LUND
NYBYGGNAD AV BOSTÄDER
MALMÖ 2014-02-17

Herbo planerar nu att bygga fler moderna och 
bekväma lägenheter i Herrljunga. Efterfrågan är 
stor på lägenheter av skiftande karaktär.  
Därför kommer Herbo att förutom flerbostads-
hus också att bygga både parhus och småhus, 
med olika upplåtelseformer. 

– Vi bygger olika slags boenden så att det ska 
finnas något för de flesta, oavsett om man vill 
ha en mindre villa och sköta en del själv, eller 
om man vill ha en mer traditionell lägenhet, 
där mycket är serverat och bekvämt, säger Bir-
ger Sjöberg, vd på Herbo.

Stort fokus ligger på bekvämlighet och triv-
sel. Alla lägenheter byggs med genomgående 
höga materialval. Lägenheterna i flerbostads-
husen får rymliga balkonger och alla parhus 
och småhus får egna uteplatser. 

Herbo satsar på nya bostäder

Flerbostadshus Kombohus 
Kvarteret Styrbjörn i Herrljunga. 3 vå-
ningar och 12 lägenheter. 2–3-rums-
lägenhet: 60,5/72 kvm. Upplåtelse-
form hyresrätt. Beräknad varmhyra 
cirka 7.100/8.700:-. 

Typhus  ”Oxeln”  Parhus 
Nya Horsby i Herrljunga. Parhuslä-
genhet på 71 kvm. 3-rumslägenhet 
med carport. Upplåtelseform hyres-
rätt, alternativt kooperativ hyresrätt. 
Beräknad kallhyra cirka 6.800:-. 

Flerbostadshus Kombohus Plus
Kvarteret Linden i Herrljunga. 
5 våningar och 20 lägenheter. 
1,5–3-rumslägenhet, 45–67 kvm.  
Upplåtelseform hyresrätt. Beräknad 
varmhyra cirka 5.300–8.800:-.

Typhus ”Herbo” Mindre villa
Kvarteret Ugglan och Nya Horsby i  
Herrljunga. Mindre villa 90 kvm, 3–4 
rum med carport. Upplåtelseform 
hyresrätt, alternativt kooperativ hy-
resrätt. Beräknad kallhyra cirka 7.750:-.

Nya bostäder på gång i Herrljunga:

För mer information: www.herbo.nu
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Torget 2D Herrljunga

Öppet: mån. & ons. 9.00- 17.00 lunchstängt 12-13
Fredagar 9.00 - 13.00  Telefon: 0513-222 60

Serviceanmälan: 
Dygnet runt:  www.herbo.nu 
Mån-fre 8.00-09.00: 0513-222 69
Akuta fel övrig tid: 0513-222 69

På vår hemsida hittar du kontaktuppgifter och 
bild på alla som arbetar på Herbo. Här finns en 
mängd annan bra information som rör ditt bo-
ende. Rättigheter och skyldigheter, information 
om tvättstugan och bra energispartips bland 
annat. Här finns det mesta! Titta in på:

www.herbo.nu

Rejäl insats gav gården lyft

Till våren kommer gården att kompletteras med bänkar för att på så sätt skapa en plats att 
umgås på. 

HERBOTipsar!

Gården vid Östergårdsgatan 2 och 4  har fått 
en total upprustning. Samtidigt har husen 
fått ny  fasadbeklädnad.

En liten lekplats för de mindre barnen, 
ny stenläggning, gräsmatta och rabat-
ter. Det är en rejäl uppfräschning som 
gården på Östergårdsgatan fått. 

– Till våren kommer vi också att sätta 
fram bänkar till den lilla rekreations-
ytan vid lekplatsen, säger Christer Jo-
hansson på Herbo.

Dessutom har den gamla fasadbe-
klädnaden i trä bytts ut mot en under-
hållsfri cementbaserad fasadskiva. 

– Den är snygg och sparar oss ett 
antal målningar. Vi har också passat 
på att tilläggsisolera under skivorna 
och byta alla fönster på norrsidan. Så 
nu är alla fönster nya med isolerglas.  
Dessutom har alla plåtdetaljer bytts 
ut, ny rörelsestyrd LED-belysning har 
satts in i trapphus, och gården har fått 
bättre belysning. 

– Till våren är det dags för nästa gård 
på Åkerstigen 1 och 3, säger Christer  
Johansson.  

God Jul
&
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OBS! 
Under julhelgerna har vi  

begränsade öppettider och personal-
styrka. Därför kommer endast akuta 

serviceanmälningar att hanteras  
under denna tid. 


