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FULL FART

Rallyentusiasten Kai-Ove stortrivs i Ljung
Kai-Ove har själv byggt sin rallybil av en Volvo 242. Tillsammans med sin bror har han kört 120
rallytävlingar under åren, och han sitter lika gärna i förarstolen som brevid och läser karta. s .2-3

Blomstrande tips för din balkong!

Grillspett är gott och enkelt att grilla.
Det går fint att göra grillspett på alla
typer av kött, men undvik att blanda
olika slags kött på samma spett, eftersom de har olika långa grilltider. Trä
dem på olika spett och grilla var för
sig. Men testa gärna att skippa köttet
på grillen ibland. Det är bra för både
hälsa och miljö – och det finns massor
av spännande recept att hitta! Tänk
på att det inte är tillåtet att grilla på
balkonger annat än med elgrill. Grillar
du med kol eller gasol i markplan, tänk
på att se till att grannar inte störs av
oset, och tänk på brandrisken - just nu
är det mycket torrt i våra marker så ha
gärna en spann vatten nära till hands.

Pooler och studsmattor
är inte tillåtet hos hos

Studsmattor och pooler är härliga,
men farliga leksaker för barn. Därför är
det inte tillåtet med privat lekutrustning, som till exempel gungor, studsmattor eller pooler på mark som tillhör
Herbo.
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Kai-Ove brinner för bilsport och järnvägen
Som femåring såg Kai-Ove sin första rallytävling.
Han blev biten av sporten direkt. I dag är motorsport en stor del av hans liv. Tillsammans med sin
bror tävlar han i sin egenbyggda Volvo 242.

Att göra om en vanlig Volvo till rallybil kräver
tid och engagemang.
– Jag har skruvat och grejat sedan jag var liten, och jag har alltid gillat motorsport. Jag har
lagt 700 timmars arbete på den här bilen, som
i grunden är en vanlig Volvo 242. Jag hämtade
bilen i november 2011, och körde första tävlingen
i maj 2014.
Bilen tävlar i gruppen Grupp F.
– Man kan köpa en bil för tiotusen eller sju
miljoner och ändå köra samma tävling i rally, det
finns många klasser.
Bilen är hans tredje rallybil, och under åren
har han tävlat 120 gånger, de flesta tillsammans
med sin bror. Bröderna växlar mellan att kartläsa och att köra.
– Jag tycker det är lika roligt att vara kartläsare
som att köra. Förr åkte vi 10-15 tävlingar per säsong brorsan och jag. Vi har vansinnigt roligt!
Kai-Ove är engagerad i den lokala motorklubben Kullings MS, och just nu är det mycket jobb
med att förbereda sommarens rallytävling Kullingstrofén som går av stapeln den 4 augusti.
Med mellan 150-200 starter och 300 funktionärer är det mycket som ska samordnas.
När han inte fixar med bilar, är det andra fordon som gäller. Kai-Ove arbetar som signaltekniker på Infranord, så även järnvägen har en stor
del i hans liv.
– Järnvägen är en naturlig del av livet för mig.
Jag är uppvuxen nära järnvägen, och i huset där
jag bodde som barn bodde en stins. Jag var kanske fyra år när jag fick följa med honom till job-
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Inte mycket är sig likt invändigt från bilens
tid som familjebil. Här är omgjort för högsta fart och högsta säkerhet.
Även hemma hos Kai-Ove ser man tecken
på hans intressen. En avlagd rallystol har
gjorts om till kontorsstol, och i hallen
hänger en varningskylt från järnvägen.

bet. Han satte på mig sin uniformsmössa och så
fick jag vinka med skylten. Redan där föddes
nog ett intresse. Sedan när jag gick 4-årig teknisk gjorde jag min praktik på järnvägen, och
sedan 1989 jobbar jag som signaltekniker. Det
är ett bra jobb, med ibland lite udda tider eftersom vi har jour. Tågen måste ju gå.
Kai-Ove bor i en trevlig lägenhet i Ljung. Här
bor också sönerna Lukas och Joel varannan
helg. Ibland är de med på tävlingar men deras
stora intresse är fotboll.
– Jag trivs jättebra här och jag har världens
bästa grannar.

smarta tips för somriga balkonger och uteplatser
ODLA ÄTBART!

Tomater passar fint att
odla på balkonger. Även
kryddväxter är ofta
tacksamma att odla.
Dessutom är de vackra
att se på och det är
praktiskt att ha örtkryddor som timjan, basilika
och rosmarin nära till
hands. Det går också
fint att odla till exempel
smultron och jordgubbar i kruka.

PLANTERA I KRUKOR
OCH BALKONGLÅDOR

Att odla i balkonglådor och krukor är enkelt och smidigt. Det är lättskött, du slipper
rensa ogräs och du kan flytta runt bland
dina växter. Välj gärna en rymlig balkonglåda och fyll med jord av bra kvalitet. Låt
det finnas lite plats mellan växterna när du
planterar eftersom de växer under sommaren. Tänk på att balkonglådor ska hänga
inåt på balkongen.

HÄNG HÖGT!

En småblommig hängpetunia passar
fint i ampel eller i en högre kruka och
blommar rikligt hela sommaren. Att
plantera i ampel sparar plats för dig som
har balkong.

Vd har ordet...

Vilken fantastisk försommar vi haft! Vi håller
tummarna att det vackra vädret håller i sig
under sommaren och att ni alla får möjlighet att njuta utomhus på våra gårdar och
era balkonger och uteplatser. Snart börjar
semestrarna även för oss, och som vanligt
har vi duktiga säsongsarbetare som hjälper
till att stötta upp under sommarsäsongen.
Under tre veckor i sommar, veckorna 28-30
håller kontoret stängt och personalstyrkan
är begränsad vilket betyder att endast
akuta felanmälningar tas om hand under
denna period. Men innan dess har vi en
hel del underhåll på gång. Just nu byter vi
fönster på Torget 2 i Herrljunga. På Mörlandavägarna har vi nyligen dragit igång ett
arbete med att fräscha upp utemiljön med
nya uteplatser, planteringar och altanskärmar bland annat. Om några veckor är det
dags att måla fasader på Stenlyckan i Od.

Jag önskar er alla
en härlig sommar!
Birger Sjöberg

Nu stärks skyddet av dina
personuppgifter

Som hyresgäst hos HERBO är det viktigt att
du vet hur vi hanterar dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 började vi och resten av
EU följa den nya dataskyddsförordningen
GDPR. Syftet med GDPR är att stärka din
personliga integritet och din rätt till skydd av
dina personuppgifter. Förordningen ersätter
den svenska PUL (personuppgiftslagen). Vi
hanterar dina uppgifter enligt GDPR, vilket
bland annat innebär att vi ser till att; ha ett
tydligt syfte, en rättslig grund och att skydda
uppgifterna.
Om vi lämnar dina uppgifter vidare till en
samarbetspartner skriver vi alltid ett avtal
med dem som garanterar att uppgifterna
inte sprids vidare. För att kunna fullgöra
våra skyldigheter enligt hyresavtal måste vi
hantera personuppgifter om dig som är eller
vill bli hyresgäst. Dessa lagras hos oss på olika
datamedia och överlämnas i vissa fall till andra
aktörer som samverkar med oss för att du
slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du
har från oss och för att vi ska kunna hantera
den ekonomiska delen av vår affärsrelation.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om
du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att
kontakta oss, vilket du gör enklast genom
vår kundservice på telefon 0513-222 60 eller
e-post info@herbo.se
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Herbo
Torget 2
524 30 Herrljunga

Glöm inte ange
ditt namn och din
adress.

FÖRBJUDET
POLSKT
FLÖDE

Lös vårt kluriga
sommarkryss och
du har chansen
att vinna två
trisslotter. Skicka
in lösningen på
korsordet till:

eller ta en bild på
ditt lösta korsord
och maila till
info@herbo.se.
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Vi har lägre bemanning under semesterveckorna, vilket innebär
att bara akuta servicearbeten görs. Kontoret är stängt v.28-30.

Torget 2D Herrljunga
Telefon: 0513-222 60
www.herbo.se
Öppettider i sommar:
Mån. & ons. 9.00- 16.00
(lunch 12-13)
Fredagar 9.00 - 13.00
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