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Stort intresse för de nya
Herbovillorna

De två mindre villorna som Herbo bygger
på Berguvsgatan i Herrljunga är nu uthyrda.
Intresset för villorna är mycket stort. I våras
anordnades ett Öppet Hus, som närmare
200 personer besökte. Det stora intresset
gör att vi nu planerar att bygga fler småvillor, bland annat i Horsbyområdet. Herbovillan har en boyta på 90 kvm, 3 eller 4 rum
och carport. Nu närmar sig också byggstarten för vårt flerbostadshus i kvarteret Linden i Herrljunga. Huset får 5 våningar och
20 lägenheter i storlekar mellan 1,5 och tre
rum. Upphandlingen är nu klar och Skanska
är entreprenör. Byggstarten beräknas till
efter sommaren. Intresserad? Gå in på
www.herbo.nu och anmäl ditt intresse.

Det kom ett brev...

Abdirahman Ali, Linnéa Friman, Alfred Bengtsson och Haxhi Alija skapade den vinnande modellen.

De planerade den

BÄSTA GÅRDEN

Herbo och Strängbetong har under våren samarbetat med
Horsbyskolan i projektet FramtidsFrön. Elever i årskurs 5 fick
i uppdrag att planera en förändring av en av Herbos utegårdar.
De duktiga eleverna tog fram 12 genomtänkta modeller där
fantasin fått flöda. 		
Läs mer på sidan 2.

En dag hittade vi ett handskrivet brev i vår
brevlåda från några barn på Östergården.
Där kunde vi läsa att det finns en längtan
om att kunna få tillgång till ett mindre område där det går att leka och spela fotboll.
– Vi tycker att det är jätteroligt att vi får
hjälp och tips om olika saker från våra
hyresgäster, små som stora, och givetvis
ska vi se om vi kan hitta en yta där detta är
möjligt, säger Birger Sjöberg, vd på Herbo.
Förhoppningen är att kunna lösa detta
inom en snar framtid.
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Kreativ kvartett bakom bästa
Mycket grönska, och flera platser att umgås
på, tryggt och tillgängligt. Det innehöll den
vinnande modellen som Alfred, Haxhi, Linnéa och Abdirahman skapat.
Bidraget var ett av 12 inlämnade i projektet FramtidsFrön för årskurs fem på
Horsbyskolan. FramtidsFrön är en ideell
förening som arbetar med entreprenörskap i grundskolan. Herrljunga är en av
medlemskommunerna, och under våren
genomfördes ett projekt på Horsbyskolan.
I projektet för årskurs fem var det Herbo
och Strängbetong som stod för uppdragsbeskrivningen – att förändra utemiljön
vid en av Herbos utemiljöer och samtidigt
skapa utemöbler i betong. Tanken är att
barnen ska få prova nya idéer och utveckla
sin kreativitet i grupp. Just det fria grupparbetet uppskattades av vinnareleverna.
– Det roligaste var att arbeta tillsammans i gruppen, säger Abdiraham.
– Ja, det var kul. Ibland blev man irriterad, men då fick vi lösa det och sedan gick
det bra, säger Alfred.
Arbetet pågick under bland annat matematik- och SO-lektioner under ett par
månader.
– Allt var roligt, det var spännande att
det inte var som den vanliga skolan, säger
Haxhi.
– Jag tyckte det var roligt att bygga modellen, det var som att pyssla, säger Linnéa.
– Vi tänkte mycket på att göra gården
tillgänglig för alla, med platser att leka för
barnen och flera platser för de vuxna att
grilla eller fika, säger Alfred.
På gården finns också ett särskilt ställe
för rökning så att rökarna inte stör någon,
och en planteringslåda ifall barnen vill
plantera jordgubbar.
Juryn bestod av Birger Sjöberg och

Alfred Bengtsson, Haxhi Alija, Linnéa Friman och Abdirahman Ali vid sin vinnande modell.

I korsningen Västergårdsgatan – Nästegårdsgatan, ligger den utemiljö som eleverna jobbat med att planera. I vinnarnas förslag fanns gott om att platser att umgås, och flera träd för att skapa skugga.
Christer Johansson från Herbo tillsammans med Tommy Granberg och Malin
Gjertz från Strängbetong.
– Vi fick många fina tips från alla bidrag. Den vinnande modellen hade bland
annat ett bra miljötänk och välplanerade

Det blir allt vanligare att grilla fisk, men
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Grilla
hur man gör. Och att det går utmärkt att

ytor att umgås på, säger Christer Johansson.
De fyra vinnarna är mycket stolta och
nöjda med sitt bidrag. På frågan om hur
det kändes att vinna, skiner alla fyra upp.
– Det kändes toppen! Yes! Vi vann!

lägga skaldjuren på grillen är det inte
många som tänker på.

Lax är alltid ett säkert kort på grillgallret. Är ni
många är det bästa att ta en hel urbenad laxhalva med skinnet kvar. Lägg laxen med skinnet
ner mot gallret och krydda med flingsalt, färska
örter, citron och eventuellt vitlök. Man kan

också pensla på en smakrik marinad eller glaze.
Laxen är fet och behöver därför inget extra fett.
Magra fiskar däremot kan behöva lite olja för fin
smak och konsistens.
Grilla skaldjur
Kräftor, räkor och musslor går alla utmärkt att lägga
på grillen. Godast är om de är råa från början men
man kan också tillsätta lite smak på kokta skaldjur
efter att man hastigt värmt upp dem på grillen.
Musslor är de enklaste att få tag på råa. Köp helst
från din fiskhandlare så är de säkra att äta.
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Vinnarbidraget hade lagt stor vikt vid belysning, för
en trygg och trevlig miljö, något som Herbo alltid
arbetar för att uppnå i sina områden.

Juryns motivering
En väl utförd presentation
med flera aktiviteter för
gammal som ung, odlingslott, grillplats och lekplats.
Hög trygghetsfaktor med
belysning och avskiljande
häckar.
Gott om rekreationsytor
för umgänge både i sol och
skugga.
Bra tillgänglighet och ett bra
miljötänk.

Jan Anderssons hemmakontor på Mörlandavägen i Annelund är väl använt. Härifrån sköter han många av sina uppdrag.

Pensionen betyder fullt upp för Jan
Att dra ner på tempot efter pensionen är inget
för Jan Andersson. Som ordförande i Hyresgästföreningen regionalt, engagerad lokalt,
medlem i regionstyrelsen och förbundsstyrelsen, och aktiv i många föreningar blir arbetsdagarna ofta långa. Något som Jan stortrivs med!

– Jag tycker det är viktigt att arbeta för hyresrätten och förhandlingssystemet. Det är
en bra chans att påverka ditt boende. Sedan
är det väldigt socialt. Jag får en chans att resa
och träffa väldigt mycket trevliga människor. Nyligen var vi till exempel i Österrike på
studiebesök.
Samarbetet mellan Hyresgästföreningen
och Herbo är bra tycker Jan. Just nu driver
man ett gemensamt projekt för att få bukt
med miljöhus som inte sköts så bra.
– I höst kommer vi från Hyresgästföreningens sida bemanna ett miljöhus ett par timmar om dagen på prov, för att hjälpa till med

Gör så här:
Kräftor: Dela kräftorna längsgående med kniv till två lika
halvor. Lägg halvorna med köttet ner mot ett finmaskigt
galler. Grilla ca 1 minut, vänd dem och pensla på en marinad eller glaze. Man kan också använda smör, örter och
citron. Servera direkt med ett gott bröd till.
Räkor: Grilla stora, råa räkor utan skal i ca 1/2 minut per
sida. Man kan marinera dem i vitlöksolja innan grillning.
Blåmusslor: Lägg musslorna på gallret. Obs! De skall vara
stängda när du lägger på dem. När de öppnat sig är de
klara. Pensla på lite vitlökssmör och låt fräsa i ½ till 1 minut
i sitt skal.

sorteringen. Hyresgäster som sorterar kommer att premieras med till exempel trisslotter
för vuxna och Bamsetidningar för barn.
Engagemanget i Hyresgästföreningen
innebär ett par Stockholmsresor i månaden.
Det kombinerar Jan ofta med att besöka ett
av sina fyra barn och barnbarnen.
– Det är härligt, då kan jag passa på att
vara barnvakt om det behövs. Jag är också
ofta hos mitt barnbarn i Linköping och sitter
barnvakt. Min dotter och hennes man tävlingsskjuter, så det kan bli ganska ofta.
Förutom engagemanget i hyresgästföreningen är Jan aktiv i flera föreningar. Han har
ett mycket stort intresse för historia, och är
aktiv i bland annat Hembygdsföreningen,
Västgöta Litteratur, och Västergötlands
fornminnesförening.
– Vi träffas på föreläsningar, möten och
resor till gamla byar och fästningar. Fast i
sommar är almanackan för fulltecknad för
en fornminnesresa.

Goda marinader till grillad fisk
Tomatmarinad:
•
2 msk tomatpuré
•
1 msk chilisås
•
1 msk kikkomansoja
•
1 vitlöksklyfta, hackad
•
½ dl neutral olja
Rör ihop. Pensla på rikligt under grillning.

Pestoglaze:
•
½ dl pesto på burk
•
½ dl olovolja
•
½ msk kikkomansoja
•
1 msk tomatpuré
Gör så här: Rör ihop. Pensla på i omgångar efter
det att fisken vänts på grillen.

Vad gäller vid grillning för dig som hyresgäst?

Grilla inte på balkongen Om du grillar på din uteplats, flytta gärna grillen så långt som möjligt från
huset Tänk på brandrisken Visa hänsyn!

Tips, recept och bild: Svensk Fisk
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TILL NÅGON
ANNAN

FILM OM
FILM
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HYFS
HINNER
IBLAND
SENA

HÖJDES
AV INGO
GES AV VIS

ENKLARE
BONING

KRÅKLÅT

Lös vårt roliga sommarkryss – vi bjuder vinnaren på lunch för två
personer på Herrljunga
Hotell & Restaurang.
Vinnaren lottas ut bland
alla rätt inkomna svar.

DEN KAN
ODLAS I
TÄPPAN
FÅR IHOP

I detta nummer bjuder vi på lite
sommarförströelse i form av ett
klurigt korsord. Klipp ut sidan
och skicka in ditt ifyllda kryss till:

ÄR EFTER
SIN TID
HÅLLPLATS
I SANDEN

ÄNDHÅLLPLATS
BRUKAR
MEDTAGEN
BLOMMA

Herbo
Torget 2 D
524 30 Herrljunga
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INREDNINGSDE- HJÄLPTER
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BETRAKTAR
GJORDE VASSTRÅ
SKATAN

STALLFLICKA
ÖVERFALL

TIDNINGSFÅGEL
ÅTRÄD

Märk kuvertet sommar-kryss.

KASSA

FÖR FOLK
I HETLUFTEN

PLOMBHOT
BESLUT
TRÅNGMÅL
NÄSLJUDANDE

MED
ERICSSON
FÖRR

UPPHÖJA
STOD
FÖRE ÅR

SVANTE
DREJENSTAM

SES OFTA
PÅ SPEL
FOLKSAMLING

VINNER
PÅ ÖKAT
SPEL

Namn:

BLIR MAN
DÅ FLER
FÖRS PÅ TAL
SÅLDE UT

KNIXADE
VÄRMER
EN FRÅGA
OM TID
FOT OCH
FAMN

STENHUSET IDROTTSFRÅN FÖRR FÖRENING

©MEDIAKRYSS

HÅRD PÅ
BETE
TYCKA
MINDRE OM

TIDSÅLDRAR

Det går lika bra att titta in på
kontoret med lösningen, eller
lägga den direkt i vår brevlåda!

FRÅN
ALEXANDRIA

STÅR MÅNGA
TRÄDGÅRDAR I PÅ
SOMMAREN?

VIRA
DANSARE
PÅ LÅNGA
BEN

Adress:

EFTER
RABATT

KORTA
DEN
DAGAR
PERIODISKA
SPELAREN SANDMARK

VANSTYRE...

MISSFÖRSTÅTT STICKER
SKALDJUR I NÄSAN
I PSALMEN

DEN LILLA
BYGGSTENEN

SPÖDAMEN

VATTENVÄXT

ÄR KARATEHANDEN

LUGN
ETT
LÄNGRE I

ÄNGSLAN

SÄTT ATT
VARA

Vi vill ha ditt svar senast 1/8.
UTSKOTT
OCH
MÅLSKYTT

ERHÅLLA
SATTES
KANSKE I
VÅRAS?

KÄRL
BÄRBUSKE

HERRE I
KENT

HON DJUR SOM
VET SKYDDAR
VAR STAMMEN
SKÅPET
SKA
STÅ

GRÖN- STÄMOMRÅDE BAND...
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GÅR EJ
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Vi önskar er en trevlig
midsommar och lycka till!
Psst! Passa gärna på att skriva
några raders ris eller ros när du
ändå skickar oss ett brev. Vi blir
alltid glada för synpunkter från
våra hyresgäster.
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