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Glöm inte släcka ljusen!
Nu i advents- och
juletid är det mysigt att lysa upp
vintermörkret
med levande
ljus. Men se
till att vara
försiktig. Under
december och
januari ökar antalet bostadsbränder
på grund av levande ljus
dramatiskt. Det är ditt ansvar som hyresgäst att ha en brandvarnare i lägenheten. Du som bor hos Herbo kan köpa en
brandvarnare till självkostnadspris direkt
av oss för 150:-, och då sätter vi upp den
åt dig också. Var rädda om er – och följ
brandskyddsföreningens råd nedan:

Goda råd från Brandskyddsföreningen
TT Testa att brandvarnaren fungerar.
Byt batterier en gång om året.
TT Tänd bara levande ljus i obrännbara ljusstakar, utan brandfarliga
dekorationer.
TT Lämna aldrig levande ljus obevakade. Det gäller även värmeljus, som
plötsligt kan få höga lågor.
TT Ställ inte ljusen för nära gardiner
eller på tv:n.
TT Se till att ljusen står stadigt.
TT Sätt aldrig många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller ett fat.
TT Julgransbelysning och elektriska
adventsljusstakar ska släckas med
strömbrytare. eller genom att dra
ut kontakten. Skruva inte ur glödlampor för att släcka.

I Alva Leijons målarrum skapas

JULSTÄMNING

Hemma hos Alva Leijon sprudlar kreativiteten så här före jul. Nu är det
högsäsong för hennes väggdekorationer av julmotiv på tegelpannor.

Läs mer sidan 2.

Tips för vinterfin balkong och uteplats

Tänk också på att inte
mata fåglar genom att
kasta ut brödrester. Fåglarna
smutsar ner och smulorna kan
dra till sig oönskade gäster,
som råttor och möss.

Även på vintern kan uteplatsen vara en trivsam del av ditt boende. Varför inte fixa
lite vinterfint i krukorna istället för att låta dem vara tomma ända till våren? Ett tips
är att låta jorden efter sommar- eller höstplanteringen vara kvar i krukorna, om de
är vinterhärdiga. Sedan kan man sticka ner kvistar av olika vintergröna växter i ett
vinterarrangemang. Murgröna och små cypresser gör sig också fint i kruka året om. Men
även om du inte har gröna fingrar, så se till att hålla snyggt på uteplatsen. Vi har ett gemensamt ansvar för att det ser trivsamt ut i våra områden. Om du vill julpynta och göra
fint utanför ditt hem, tänk på hur du placerar lyktor och annat – de får inte vara skrymmande så att räddningstjänst har svårt att ta sig fram om olyckan skulle vara framme.
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Hemma hos hyre

Kreativiteten flödar hemma ho
Alva Leijon har alltid ritat och målat. Nu i
juletider blir det mycket tomtar och vintermotiv, gärna på tegelpannor. Några
behåller hon själv, men det mesta ger
hon bort eller säljer på julmarknader.

– Jag har alltid varit kreativ, och jag har
ritat och målat ända sedan jag var liten.
Det går lite i perioder, men sedan jag
blev pensionär för 13 år sedan
finns det gott om tid, och
vad ska man annars göra
tänker jag.
Alva flyttade till
Herrljunga för 40 år
sedan med sin man,
från början kommer
hon från Töreboda där
hennes syskon fortfarande bor kvar. Hon har
en son och en dotter, fem
barnbarn och ett barnbarnsbarn.
– Jag trivs väldigt bra
i lägenheten. Den är fin
med två uteplatser, och
här är soligt och varmt på sommaren.
Det uppskattar jag, jag är ute mycket.
Blir det för varmt kan man alltid sitta
på framsidan.
Alva tycker att området är bra och
trivs med sina grannar.
– Det enda som saknas är något sorts
skydd mot bullret från vägen vid uteplatsen, det hade varit bra.
Ett litet förrådsrum i lägenheten
har hon inrett till målarrum, och här
trängs penslar, färg, målardukar och
tegelpannor.
Att hon målar på just tegelpannor
fick sin början på en målarträff på PRO
för ungefär tio år sedan. De målade på
stenar och annat material när någon

kläckte idén att måla på tegelpannor.
Alva tycker om materialet, och det
har säkert blivit ett hundratal målade
pannor vid detta laget. Bara i höst har
hon målat 25 stycken.
Motiven skiftar med säsong, pumpor på hösten, kycklingar till påsk och
så tomtar förstås nu till jul.
– Det började med att syskonen ville
ha, och sedan blev andra intresserade.
Jag har gett bort de flesta och så
säljer jag lite. Nyligen var jag
på Töreboda julmarknad
och fick sålt en del.
Men hennes absoluta
favoritmaterial
för konsten är faktiskt
vanligt papper och blyertspenna.
– Det är så lättvindigt,
det kan man alltid ha med
sig och låta vara framme.
Var det stora intresset
för att måla och teckna
kommer från vet hon inte
riktigt.
– Mina syskon är också
konstnärliga av sig, men för dem har
det börjat nu på lite äldre dagar.
Att Alva gillar julen går inte att ta
miste på. Hon är just i färd med att
packa upp alla sina tomtar, hon har
ungefär 300 stycken.
– Jag är en riktig tomtetant! Det tar
ett par dagar att sätta upp alla tomtar,
men upp ska de till första advent, annars blir det väsen i lådorna, säger hon
och skrattar.
– Jag har samlat länge, och jag får
nya varje år. Jag får alltid världsnaturfondens samlingtomte av min dotter.
Det kan ju också hända att det följer
med en och annan liten tomte hem
från julmarknaderna jag åker till.

"Jag är en riktig
tomtetant!"

På Alvas nya trappa finns en fin
samling av hennes alster som
skapar julstämning.
Några av Alvas flera hundra tomtar har hittat sin plats
i bokhyllan.

Nu rullar Herbos nya
Herbo har köpt in ytterligare en elbil. Ett bra,
miljövänligt alternativ för Herbo, eftersom
en fastighetsskötares vardag ofta består av
många korta bilresor.
– Vi vill dra vårt strå till stacken, och
minska vår miljöbelastning. En elbil fungerar jättebra för våra fastighetsskötare som
sällan kör några längre sträckor, säger fastighetschef Christer Johansson.
Ungefär tio till tolv mil klarar bilen på en
laddning. Bilen laddar fullt på ett par timmar
på Herbos egen laddstation.
Tommy Thulin som kör den nya bilen

os Alva Leijon

Julstäda miljövänligt
utan kemikalier
Snart är julen här och de flesta av oss har som tradition att göra
lite extra julfint. Men har du tänkt på hur mycket kemikalier som
vi använder – ofta helt i onödan?

När vi städar hemma använder
vi ofta överdrivet starka produkter, och det är dessutom
vanligt att vi överdoserar. Använder du istället
miljömärkta medel blir julstädningen snällare för miljön,
dig själv och din familj. Du slipper onödiga kemikalier, och
faktiskt kan du hitta hjälpredor i städet i ditt skafferi och kylskåp som hjälper minst lika bra som starka specialprodukter.
Några miljötips från Naturskyddsföreningen:

Miljömärkt såpa fixar många av utmaningarna i köket och
badrummet. Såpa rår till och med på brända kastruller: koka
upp vatten med lite såpa, låt stå med lock en stund. Diska,
klart! Såpa fungerar också fint om du bränt något i ugnen.
Smörj in ugnen med koncentrerad såpa och värm till 100 grader. Låt svalna och tvätta ur med en svamp.
Mikrofibertrasor klarar att suga upp fett och damm utan
att rengöringsmedel behövs. Även att moppa golv funkar fint
med mikrofiber! Mikrofiber drar till sig smuts och bakterier,
och kan användas både torr och fuktig.
Just nu målar Alva mycket
julmotiv på tegelpannor. I
sin lägenhet har hon inrett
ett litet rum där hon kan
ha alla sina målarsaker
framme och sitta i lugn
och ro och måla.
Inspirationen till motiven
får hon från olika håll, bilder i tidningar, julkort och
broderier till exempel.

Citron gör snabbt rent mikron. Ställ
in en kopp vatten med pressad citron,
värm på full effekt en minut. Sedan kan
du enkelt torka bort matrester – och det
luktar gott!
Ättika och bakpulver fixar ingrodd
smuts på spisen. Häll på ättika och strö
över rikligt med bakpulver. Låt det bubbla och fräsa ett tag,
rengör därefter med en trasa och ljummet vatten.
Läs mer:www.naturskyddsforeningen.se.

elbil i Herrljunga
tycker att den är pigg och trevlig att köra.
– Den är helt tyst, men upp till cirka 30 km/h
har den ett varningsljud tillagt så att fotgängare
och cyklister ska märka den.
Bilen är en renodlad elbil och ger därför inga
utsläpp alls och kan därför bidra till en bättre
luft på på våra gator.

SE TILL ATT DU SYNS – ANVÄND REFLEX

Håll dig säker på vinterpromenaden. Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Gatubelysning garanterar inte att du syns, de flesta olyckor där gående skadas sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd. Kom
in till oss på kontoret och hämta en reflex så syns du bra i mörkret.

Vd har ordet...

Under hösten flyttade våra nya
hyresgäster in i vårt vårt nya
Svanenmärkta flerbostadshus i
centrala Herrljunga. Snart drar
vårt nästa nybyggnadsprojekt
igång. Under våren 2017 startar
nämligen bygget av kvarteret
Styrbjörn 1 i Herrljunga, med 16
lägenheter i ett fyravåningshus.
Bygglov är klart och projektering
pågår just nu. Vi räknar med
inflyttning under senare delen
av 2017.

375:-

Per dygn. Endast
för anhöriga.

I våra nybyggnadsprojekt, liksom
i all vår verksamhet, lägger vi stor
vikt vid att tänka på vår miljöpåverkan. Därför har vi också
nyligen införskaffat ytterligare en
elbil. Men även du som privatperson kan dra ditt strå till stacken
genom små val i vardagen. Läs till
exempel våra tips om städning
utan kemikalier här i bladet. Nu i
juletider kan man också tänka på
att sortera sitt avfall noga efter
helgernas festligheter.

Ny inredning i Herbos gästlägenhet

Jag önskar er alla en
God jul och ett gott nytt år!
Birger Sjöberg

Långväga gäster under julen? Som hyresgäst hos
Herbo kan du hyra vår fina övernattningslägenhet
på Hantverksgatan i Herrljunga för 375 kronor
natten.
Den rymliga tvåan på 60 kvadrat är nymålad av
Herbos målare och har fått helt ny inredning.
Sänglinne får man ta med själv, men det finns
täcken och kuddar. Man får städa efter sig, och
det finns tillgång till dammsugare och andra
städartiklar.
– Tanken med lägenheten är att underlätta för
våra hyresgäster att kunna ta emot besök från
släkt och vänner även om man inte har plats

för dem att sova över hemma i den egna
lägenheten, säger uthyrningsansvarige
Ingalill Unér.
Lägenheten är enbart avsedd för kortare vistelser, och det är bara anhöriga till
Herbos hyresgäster som har möjlighet att
hyra lägenheten.

Under perioden 22 december 2016 till
2 januari 2017 har vi begränsad service och
personalstyrka. Därför kommer endast akuta
FAKTA: Övernattningslägenhet
serviceanmälningar att hanteras under
•
Endast för anhöriga till Herbos hyresgäster
denna tid. Ring 0513-22269 för
•
Ta med sänglinne och handdukar
vidare hänvisning.
•
Rökning eller husdjur är inte tillåtna
Kundmottagningen
är öppen:
•
Städning ingår inte i priset
19/12, 21/12, 28/12 och 4/1.
•
Bokas via växeln: 0513-222 60

God&Jul

Gott nytt år!
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Begränsad
service under julen

Information:
Torget 2D Herrljunga
Telefon: 0513-222 60
www.herbo.se
Öppet:
Mån. & ons. 9.00- 17.00
(lunch 12-13)
Fredagar 9.00 - 13.00
Serviceanmälan:
Dygnet runt: www.herbo.se
Telefon mån-fre 8.00-09.00:
0513-222 69
Akuta fel övrig tid:
0513-222 69
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