
Ann-Christin Rönnberg och hennes sambo Per Olovsson förverkligade sin gamla dröm – att 
öppna antikvitetsbutik. En ledig lokal med stora, fina skyltfönster passade paret perfekt. 
Ett par kvällar i veckan tillbringar paret nu med kunder i butiken Hedängens Allehanda. 

Sidan 2-3.
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Ann-Christin och Per bakom disken på sin nyöppnade butik.

DRÖMBUTIK

Nu bygger vi nytt igen! 16 lägenheter i centrala Herrljunga. Läs på sidan 4.

Våren är snart här och med den 
möjligheten att sitta ute och njuta av 
vårsolen och årets första växtlighet. 
För dig som har tillgång till balkong  
eller uteplats är dags att fixa lite vår-
fint. 

Få växter är så starkt 
förknippade med 
våren som penséer. 
Precis när det känns 
som om vintern ald-
rig ska ta slut dyker 
de upp i butikerna – 
färgglada, pigga och 
fulla av vårkänslor. 
Ibland påstås det 
att man måste vänta med plantering tills 
det även är plusgrader på natten, men det 
stämmer inte. Alla penséer klarar frostnät-
ter. Planterar du i balkonglådor, tänk på att 
hänga dem inåt. 

Gyllenlack blom-
mar rikligast i 
april-juni, men den 
fungerar utmärkt i 
planteringar långt 
fram på hösten. 
Den är köldtålig och 
passar fint i sam-
planetering med till 
exempel penséer. 

Snart är påsken här och den söta mini-
påskliljan 'Tête à Tête' passar fint i bal-
konglådan, eller i en kruka inomhus.

Välkomna våren  
med tåliga växter 

Tips & bilder: Blomsterfrämjandet

Ett gemensamt intresse och en ledig lokal blev 



Lokalhyresgästerna

Ann-Christin Rönnberg och hennes sambo 
Per Olovsson älskar gamla saker och att gå på 
auktion och loppis. De hade en dröm om att 
öppna antikvitetsaffär när de blev pensionärer. 

– Men så tänkte vi; varför vänta? säger 
Ann-Christin. 

Nyligen öppnade de Hedängens Allehanda 
i Herrljunga. 

Det var när de fick nys om att lokalen på 
Storgatan var ledig som de bestämde sig 
för att satsa på sin dröm. Hemma på går-
den hade de samlat på sig mas-
sor med saker från förr, och 
tanken på att någon gång 
öppna en butik hade 
länge funnits.  

– Det passade så bra 
med att vi kunde hyra 
den här lokalen, så vi 
bestämde oss för att 
göra ett försök, säger 
Ann-Christin.  

Butiken är öppen ett 
par kvällar i veckan och på 
lördagar.  Båda två har kvar sina 
dagjobb, så det är en ren hobbyverksamhet. 

– Hittills har det gått otroligt bra försälj-
ningsmässigt, och vi har tagits emot väldigt 
positivt av Herrljungaborna, säger Per. 

– Ja, det märks att det har funnits ett be-
hov av en butik att gå in och titta i, säger 
Ann-Christin. Vi har också märkt att tåg-
resenärer som väntar på byte uppskattar att 
det finns en ny butik. 

För att det ofta ska finnas något nytt att 
titta på så fyller de på med nya prylar så fort 
något sålts. 

I det ena rummet trängs retroprylar och 

möbler från 50-70-talen, genomtänkt upp-
ställda. På bordet har Ann-Christin dukat 
med engelskt porslin dekorerat med olika 
fiskar och tidstypiska glas i orange möns-
ter. Saker från den här perioden är mycket 
populärt just nu. Men själva föredrar de en 
lite äldre stil.

– Vår gård är från 1914 och vi har bara 
gamla möbler. Lite äldre saker passar fint i 
vårt hus. 

På gården bor också två hästar, två katter 
och ett tiotal höns. Man kan ju undra hur de 
hinner allt? Djuren på gården, heltidsjobb 

och så butiken.
– Det är så roligt att åka hit och 

packa upp och ställa fram 
sakerna i lugn och ro, så 

man blir inte trött även 
om man har varit igång 
hela dagen, säger Ann-
Christin.

Intresset för antikvi-
teter är gemensamt och 

paret älskar att åka på 
loppis och fynda. Konst-

glas ligger båda varmt om 
hjärtat 

– Ofta hittar vi saker vi vill ha som 
säljs ihop med annat, som man inte vill ha, i 
en stor låda, säger Per.

Men "skräpet" är inget de säljer i butiken.
– Vi vill hålla hög kvalitet på det vi säljer 

i affären, här ska det vara lite bättre saker. 
– Och gärna saker som man kan använ-

da. Ungdomar köper inte något bara för att 
det ska stå framme och vara fint. 

– Vi har  fått så mycket positiva kommen-
tarer och trivs jättebra. Sedan får vi se om 
det bär sig, men skulle det inte fungera har 
vi i alla fall testat. Och vi har väldigt roligt, 
säger Ann-Christin.

 

Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant 
som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor, andra trivs 
bäst i morgonstund. För att ett myller av olika människor ska 
fungera tillsammans och trivas bra, krävs att man tar hänsyn till 
varandra — både inom de egna väggarna och i gemensamma 
utrymmen.

Blir du störd, så ta i första hand kontakt med din störande gran-
ne direkt. Om grannen ändå inte upphör att störa dig, kontakta 
Herbo. Under helger ringer du 0513-222 69 för vidare hänvisning

Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest eller om du till 
exempel behöver borra för att sätta upp tavlor sent någon kväll. 
Hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet, kanske ni kan 
diskutera er fram till lösningar som passar alla.
Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lä-

genheten utan att vara rädda 
för att betraktas som störande. 
Men mellan klockan 22.00 och 
07.00 bör du ta extra hänsyn och 
försöka vara lite tystare.

Exempel på störningar kan vara:

 ✓ Någon spelar musik på 
mycket hög volym.

 ✓ En hund skäller högt 
och länge.

 ✓  Någon duschar eller tappar upp 
vatten mitt i natten.

 ✓  Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.
 ✓  Någon använder tvättmaskin nattetid.

Intresset för gamla vackra  ting blev till affärsidé

Störningsjouren:
fredag16.00 till måndag 

07.00 och röda dagar
ring

0513-222 69
för vidare 

hänvisning.

Visa hänsyn till dina grannar – försök att inte störa



Hedängens 
Allehanda
Öppet onsdagar och  
fredagar 
 kl 16.30-18.30 och lör-
dagar 12.00-15.00
Storgatan 44 Herrljunga
www.hedangen.n.nu. 

 

Securitas tar över ansvaret för ytterligare parkeringsplatser 
i våra bostadsområden. Det gäller Nästegårdsgatan 8 och 
Torggatan 10. Nya parkeringsskyltar med tydliga regler 
kommer att sättas upp under april månad .  

Det gäller att hålla utkik vilka regler som gäller, om man 
parkerar fel kan det bli dyrt! Att ställa sig på en parkerings-
plats som man inte hyrt kostar 500 kronor. Bryter man mot 
ett Zon-förbud (gårdsparkering) kostar det 500 kr. 

Man får givetvis lasta i och ur sin bil på gården – men som 
längst i 10 minuter. Även att parkera längre än den anvi-
sade tiden på besöksparkering kostar kronor. Att ställa sig 
på Handikapp-plats utan tillstånd kostar 800 kronor. 

Alla typer av felparkerings-
frågor hänvisas till  
Securitas Bevaknings AB 
på 0771-76 70 00.

Önskar ni kontrakt på 
p-plats kontaktar ni 
Herbos kontor på 
0513- 22260.

Intresset för gamla vackra  ting blev till affärsidé

Störningsjouren:
fredag16.00 till måndag 

07.00 och röda dagar
ring

0513-222 69
för vidare 

hänvisning.

Felparkeringar i våra områden kan ge dyra böter



Vd  har ordet...
Ett av våra uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag är att se 
till att det finns en bra variation på olika bostäder i kommunen. 
Våra lägenheter är eftertraktade, därför är det väldigt roligt att 
vi nu snart sätter spaden i marken för ytterligare ett modernt 
flerbostadshus i centrala Herrljunga och får ett välbehövligt 
tillskott på 16 lägenheter. Fastigheten har handlats upp genom 
branschorganisationen SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostads-
företag) koncept Kombohus som tagits fram för att underlätta 

för medlemsföretagen att bygga prisvärt. Det 
innebär en förenklad upphandling och en 
lägre byggkostnad - så att vi i allmännyttan 
kan göra vårt för att minska bostadsbristen i 
Sverige.  
Jag önskar er alla en 
härlig vår och en Glad Påsk!   Birger  Sjöberg

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

  Information:

Herbo fortsätter sitt arbete att bygga fler moderna 
och bekväma lägenheter i Herrljunga. I april startar 
bygget av ett fyravåningshus med 16 lägenheter. 

De senaste åren har Herbo tillfört många nya 
lägenheter i kommunen i form av parhus och 
mindre villor, och nu senast också flerfamiljshu-
set  på Sturegatan i Herrljunga. I april börjar vi 
bygga ytterligare 16 lägenheter i ett flerfamiljshus  
nära torget på Torggatan 3 i kvarteret Styrbjörn. 

 Lägenheterna har hög boendestandard med 
modern, öppen planlösning och egen balkong. 

Fastigheten har hiss och är helt rökfri. Miljö-
hus för källsortering och lägenheternas förråd 
finns i byggnader på gården. 

Fiber är indraget i alla lägenheter, och hyres-
gästerna tecknar själva avtal för TV-kanalpaket. 

Är du intresserad? Håll utkik på vår hem-
sidaför mer information och intresseanmälan: 
www.herbo.se.

Nu bygger vi nytt i Herrljunga

Kvarteret 
Styrbjörn
Flerbostadshus om 4 våningar och 16 
lägenheter. 2–3-rumslägenhet, 60,5–72 kvm.  
Upplåtelseform hyresrätt.  
Byggstart: april 2017 
Beräknad inflyttning: 2018.

Lägenheterna har eklamell i alla rum,  delvis 
klinker i  hall, och kakel och klinker i 
badrum. Badrummen har tvätt-
utrustning i badrum med en 
praktisk avlastningsbänk.
Köket har hög 
standard och alla 
lägenheter har  
diskmaskin. 

Byggstart:
april 2017

Inflyttning:
Mars 2018

OBS! 
Från juni månad 

stänger vi kl. 16.00 
på måndagar
 och onsdagar 
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