
Stig Thorstensson hade sin farfar som stor idol. När han gick bort ville 
han veta mer om hur farfadern och hans släkt haft det förr. Det blev  
starten till ett långvarigt intresse för släktforskning.  
                                                         Läs mer på sidan 4.
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Hemmaplan

Stig Thorstensson trivs i sin lägenhet där han bott i elva år. Ett av Stigs stora intressen är släktforskning. 

Studsmattor och pooler 
är inte tillåtet på vår mark

Snart kan dina bananskal bidra till en bättre miljö  
–  Herrljunga kommun börjar samla in matavfall!

 Läs mer på sidan 3.

Studsmattor och pooler är härliga, men 
farliga leksaker. Många barn skadar sig all-
varligt varje år. Därför är det inte tillåtet att 
ställa upp studsmattor eller pooler på mark 
som tillhör Herbo. Vi vill inte att någon ska 
skada sig. Även om du som förälder har koll 
på dina barn, kan man aldrig vara säker på 
att någon annan inte leker där när du inte 
är där. Om en olycka skulle inträffa är det 
fastighetsägaren som bär ansvaret. 

Som hyresgäst ansvarar du själv för att 
hålla prydligt och snyggt på din uteplats. 
Ett sätt att öka trivseln är lättskötta växter. 
En lättodlad sommarblomma som alla 
kan lyckas med är rosenskära. Den fyller 
ut bra och passar utmärkt att använda 
tillsammans med kryddor och grönsa-
ker och är perfekt som snittblomma. 
Eftersom den blommar hela sommaren 
fram till frost kan man göra vackra buket-
ter långt in på hösten.   Rosenskäran 
utvecklas allra bäst i lätt jord i ett varmt 
och soligt läge. 

Fixa sommarfint på uteplatsen



Nu börjar lägenheterna i Herbos nya Svanen-
märkta hus på Sturegatan att bli klara, och 
intresset är mycket stort. I samband med 
Företagarnas jubileumsmässa i slutet av april 
hölls en första visning – hela 450 personer 
kom och tittade. 

I augusti är det dags för hyresgästerna att 
flytta in. Lägenheterna har generösa ljus-
insläpp och öppna planlösningar, och alla 
lägenheter har egen balkong. Standarden 
håller hög kvalitet, bland annat har lägen-
heten genomgående ekparkett, helkaklade 
badrum och energiklassade vitvaror. Hela 
huset är byggt för att minimera påverkan 
på miljön. Uthyrningen går mycket bra 
och det är väldigt många som har anmält 
intresse, men det finns fortfarande några 
lägenheter kvar. För mer information se 
www.herbo.se eller ring vår växel på 
0513-222 60. 

Vardagsrummet och köket har ljus och öppen planlösning, det finns gott om förvaringsutrymmen och badrummet är 
helkaklat med vägghängd toalett och handukstork. 

Kvarteret Linden, Herrljunga

 9 5 våningar och 20 lägenheter 

 9 2 eller 3 rum: 54–67,5 kvm.  

 9 Varmhyra cirka 6.525:-/–8.096:-

 9 Inflyttning i augusti 2016. 

 9 Upplåtelseform: hyresrätter.

Snart dags för inf lyttning

Nu i sommartider smakar det extra gott med 
grillad mat. Tänk bara på att det inte är tillåtet 
att grilla på balkonger, annat än med elgrill. 
Testa att byta ut den traditionella potatissal-
laden eller din vanliga sås mot ett par, enkla 
goda röror. Alla tre passar utmärkt till en bit gril-
lat kött eller fisk och till exempel klyftpotatis. 

Paprika- och fetaotsröra:
Finhacka 200 g grillad paprika och blanda med 
100 g fetaost. Mixa till en slät sås med stavmixer 
eller mosa med gaffel. Späd eventuellt med 
spadet från paprikaburken och smaka av med 
salt och svartpeppar. 

Goda röror till sommarens grillbitar

Fruktig salsa: 
Tärna 2 tomater, 1/2 gurka och 1 grön paprika. 
Finhacka 1 rödlök. Tina 200 g frysta mango-
tärningar. Blanda allt och tillsätt 2 msk olja och 
1/2 msk vitvinsvinäger. Smaka av med salt och 
svartpeppar. Vill du ha en hetare salsa, smaksätt 
också med 1 tsk sambal oelek.

Tzatziki: 
Riv ½ gurka grovt på rivjärn, krama ur lite av 
vätskan och blanda med 2 dl matyoghurt. 
Pressa ner 2 vitlöksklyftor och krydda med 2 
krm salt och ½ krm svartpeppar.Recept: Lina Gebäck, Linas Matkasse 

Vad gäller vid grillning 
för dig som hyresgäst?

 9 Endast elgrillar får användas på 
balkonger

 9 Om du grillar på din uteplats, 
flytta gärna grillen så långt som 

möjligt från huset 

 9 Tänk på brandrisken

 9 Visa hänsyn!



Vd  har ordet...
Nu är sommaren äntligen här, och 
med den kanske lite välförtjänt ledig-
het för många av er. Så är det också 
för oss, och under sommarperioden 
har vi begränsad bemanning. Under 
vecka 28 och 29 har vi helt stängt, och 
då åtgärdas endast akuta fel. 

Sommartid är tiden då vi alla vill passa 
på att vara ute så mycket som möjligt. 
För allas trivsel gäller det också att 
visa hänsyn till sina grannar. Tänk på 
att inte vara för högljudda om ni sitter 
ute och njuter av vädret, och titta på 
våra regler här intill om ni vill grilla. 

 
Jag önskar er alla en 
riktigt härlig sommar!  
 Birger  Sjöberg  

Boka rätt & passa tiderna 
Du får bara boka en tid åt gången, och aldrig 
ta någon annans tvätt-tid.  
Välj rätt program
Tvätta i rätt temperatur, och kör inte 
halvfulla maskiner

Dosera rätt & håll rent
Gör rent i tvättmedelsfacket när du tvättat 
klart. Tänk på att sköljmedel är en helt onödig 
utgift - både för din ekonomi och miljön. 
Håll rent & snyggt
Städa och gör rent efter dig. Torka av alla 
maskiner och bord. Gör rent torkskåp och 
torktumlarfiltret. Avsluta med att sopa och 
våttorka golven. Tänk på att lämna tvättstu-
gan som du skulle vilja att den ser ut när du 
kommer. 

Ny tvättstuga på Torget 3
Vi arbetar kontinuerligt med att 
förbättra våra fastigheter. Nu har 
hyreshuset på Torget 3 i Herrljunga 
fått en helt ny tvättstuga som innebär 
en rejäl uppfräschning. Tvättstugorna 
är gemensamma utrymmen, där alla 
hyresgäster får hjälpas åt att hålla rent 
och snyggt. Här följer några tips för en 
miljöriktig tvätt i en tvättstuga där alla 
trivs:

2.

3.

4.

1.

Till hösten blir ditt matavfall 
till miljövänligt fordonsbränsle 
Med start i höst börjar Herrljunga kommun 
att samla in matavfall. Alla avfallsabonnenter 
erbjuds att sortera sitt matavfall som samlas 
in och blir biogas och biogödsel.  Självklart 
nappar vi på Herbo på erbjudandet att bidra 
till en bättre miljö.  

Detta betyder att de allra flesta av våra hy-
resgäster kommer att få särskilda påsar och 
påshållare för att sortera matavfall. Un-
dantaget är fastigheter där det finns sop-
nedkast, eller där man redan har en fung-
erande sortering av matavfall som blir egen 
kompost. 

– Från och med oktober kommer vi att 
börja dela ut kärl och hållare. Alla kommer 
att få ett paket med påsar och påshållare, 
och mer information om hur det fung-
erar. Det är enkelt att sortera och 
det luktar inte om man går ut 
med den ungefär varannan 
dag, säger Elin Svensson, 

som är projektledare på Herrljunga kom-
mun. 

– Avfallet samlas in och går till rötning 
där det görs till biogas och biogödsel. Så 
istället för att elda upp avfallet, som vi gör 
idag, så återanvänds matresterna som miljö-
vänligt fordonsbränsle som biogas eller som 
biogödsel. 

– Men även om det här är bättre för mil-
jön, så är det allra bästa förstås att ha så lite 
rester som möjligt. Vi slänger oerhört myck-
et mat i onödan i Sverige. Bra tips för att 
minska svinnet är att planera sin handling, 
och ta vara på sina matrester. 

Ett annat tips är att tänka på att mycket 
mat kan hålla långt efter bäst-före datu-
met om det förvaras på rätt sätt. Exempel-
vis ägg håller mycket längre om det för-
varas i kylskåp, bäst-före datumet gäller 

om äggen förvaras i rumstemperatur.  
På slangintematen.se finns en bra 

guide att ladda ner om hållbarhet 
på olika livsmedel. 

VAD ÄR MATAVFALL? 
 9 Alla sorters matrester - allt som blir 

över i matlagning eller är för gammalt

 9 Skal från frukt, grönsaker och ägg

 9 Kaffesump & kaffefilter

 9 Te & tepåsar (även den lilla stålkläm-
man på tepåsen går bra, den tas bort 
i processen senare)

 9 Hushållspapper och servetter

      

Elin Svensson är projektledare för matavfall i Herrljunga kommun. Här visar hon det startkit som alla hyresgäster kommer att 
få. Påshållaren är specialdesignad för att hålla papperspåsen fräsch. I paketet ingår en slaskskrapa för att enkelt samla upp 
blött matavfall ur vasken. 

VAD KAN AVFALLET ANVÄNDAS TILL?
 9 Avfallet blir till biogas och biogödsel

 9 Av 5 kilo matavfall kan en biogasbil 
köra en mil

 9 Matvafallet från 3000 personer räcker 
för att köra en stadsbuss i ett helt år

 9 En bil som kör på biogas släpper ut 
2600 kilo mindre växthusgaser per år 
jämfört med en bensindriven
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Vi på Herbo önskar er alla en  

Härlig sommar
Kundmottagningen är stängd v 28 & 29. 

Endast akuta fel åtgärdas under semesterperioden.  

  Information:

Släktforskningen har blivit ett stort intresse

Hemma hos hyresgästen:

Här, framför datorn i lägenheten, tillbringar Stig Thorstensson en stor del av sin fritid. Till höger ses det hus i Lidköping dit Stigs farfar flyttade som liten efter att familjen blev tvungna 
lämna familjegården. Då var det lägenheter där, och fyra familjer bodde i huset.  I dag bedrivs café i det K-märkta huset.  Texten är en sida ur födelseboken från Skalunda 1675-1739. 

Ett stort intresse för historia och en god por-
tion nyfikenhet fick Stig att börja släktforska. 
Nu har han forskat i över femton år, och 
tycker fortfarande att det är lika roligt. 

– Min farfar var min stora idol. Han var lite 
av ett levande uppslagsverk. De hade Nord-
isk Familjebok hemma, ett uppslagverk 
som hade ett 30-tal böcker – och gubben 
hade läst allihop. 

– Jag har nog också alltid varit nyfiken av 
mig, och hade en del funderingar kring vad 
som hänt med släktgården i Skalunda som 
jag hört att familjen förlorat. Jag frågade 
farfar medan han levde, men han sa bara 
att det skulle jag inte bry mig om. 

När farfadern gick bort ångrade Stig att 
han inte frågat mer om hur det var förr, och 
bestämde sig för att forska i vad som egent-
ligen hänt med gården. Stig hade en släk-
ting på sin farmors sida som släktforskade 
och fick ta över hans forskning. 

– Det visade sig att på min farfars farfars 

sida hade man tidigare haft det relativt bra 
ställt, men det fanns också stora skulder. 
Farfars far mer eller mindre söp 
bort gården kan man säga. 

Men även om gåtan fick 
sitt svar har Stig fort-
satt forska, och det har 
utvecklats till ett brin-
nande intresse. Han har 
forskat i sin släkt tillbaka 
till slutet på 1600-talet. 

– Det är ungefär så långt 
man kan komma. Det var först då 
som man började att föra kyrkböcker. 

För drygt 15 år sedan gick han en släkt-
forskningskurs. 

– Utvecklingen har gått snabbt framåt 
sedan dess. Förr fick man allt på mikrochip 
på biblioteket. Nu finns allt på internet, på 
ArkivDigital. 

ArkivDigital är ett onlinesystem som ska-
pats och drivs av släktforskare. Här finns 
cirka 61 miljoner färgbilder på kyrkböcker 
och andra historiska dokument.

– Det är inte alltid lätt att se vad det står 
i de riktigt gamla böckerna, först får man 
lära sig tyda bokstäverna. De skrev med 

tyska bokstäver med gåspenna. 
Men det är ett roligt detektivarbete 

menar Stig, och under arbetets gång 
växer historier fram.

– Det känns som man kommer 
personerna närmare, man önskar 

att man hade pratat med dem medan 
de fanns. 
Men det är inte bara släktingarnas 

historia som lockar. I och med släktforsk-
ningen  har Stig lärt sig mycket om svensk 
historia i stort. Han är aktiv i Herrljunga 
Släktforskare, en förening som bland annat 
ordnar kurser i släktforskning och hjälper 
medlemmar att söka efter sina rötter. 

Mer information om föreningen hittar 
du på www.herrljunga-slaktforskare.se. För 
den som är intresserad av Västergötlands 
historia tipsar Stig om sidan "Bengans his-
toriasidor" på wadbring.com.


