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Ronnebyborna fick sitt guld värderat
RONNEBY

På måndagen kunde Ronnebyborna få sitt guld
värderat kostnadsfritt på
Ronneby Brunn.
Och det var en del som
passade på att kolla i sina
byrålådor hemma.
Priset på guld är rekordhögt just nu. Därmed är
intresset för att sälja sitt
byrålådsguld på topp.
– 18 karat guld, som är
vanligast i Sverige, ligger
på 180 kronor per gram,
säger My Sjöberg, en av
Guldbrevs professionella
värderare som just nu är
ute på Sverigeresa.

Internetföretag

Guldbrev är ett internetföretag som märker ett
ökat intresse av att sälja
sitt guld på internet. Men
för dem som inte har tillgång till en dator ger sig
nu Guldbrev ut till olika
orter i Sverige.
Är Blekinge ett guldtätt
län?
– Nja, det är det inte.
Guldstaden nummer ett
är Växjö. Där får vi alltid
in mycket guld, säger
My Sjöberg och Caroline
Dahlman.
Nej, inte är det någon
guldrusch precis när Sydöstrans utsända kommer
på besök vid 14-tiden. Det
är faktiskt inte en kotte så
långt ögat ser.
– Det brukar komma
mest folk efter 15.30-tiden, när folk har slutat
jobba, säger My Sjöberg.
Men vi har tur. Plötsligt
kommer en kvinna och en
yngre man in i rummet
och vill få sina guldsmycken värderade.
– Jag har en kedja som
har gått av, en ring där
pärlorna har ramlat av
och ett örhänge. Det andra
har jag tappat, och man
vill ju inte gå med bara ett
örhänge, säger kvinnan
som vill vara anonym.
Alltihopa vägs och kontrolleras noga. Det visar
sig att halsbandet som är
stämplat att vara 14 karat,
bara är 8 karat.
– Det är ganska vanligt

värderar. guldbrevs professionella värderare Caroline dahlman tar en första titt på guldsmycket för att se vad det är värt.
att stämplarna inte håller vad de lovar, särskilt
om smycket är köpt utomlands, säger My Sjöberg.
Mannen vill också vara
anonym. Han har lämnat
in en id-bricka för värdering.
– Jag använder sällan
halsband. Den var värd
nästan 500 kronor, vilket
var mycket mer än jag
trodde, säger han.
Inom tre bankdagar
finns pengarna på kontot.
– Mycket är arvegods
där mannen eller frun har
gått bort, och den andre
parten inte vill behålla
vigselringen, säger Caroline Dahlman.
– Vi har även haft personer, främst män, som har
köpt en guldtacka till pensionen. Är den i 24 karat,
vilket guldtackor oftast är,
och den är på 100 gram så
blir det en hel del pengar,
säger My Sjöberg.
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att tänka på innan du säljer guld:

sverigeresa. På måndagen kunde ronnebyborna få sitt guld
kostnadsfritt värderat av guldbrevs värderare My sjöberg
och Caroline dahlman.

4 Kontrollväg alltid hemma innan du skickar iväg ditt guld, så
du har en uppfattning om hur mycket som ska värderas.
4 Undersök karathalt genom att leta stämplar. 18 karat är den
vanligaste karathalten bland svenska smycken.
4 Jämför priser hos olika guldföretag innan du bestämmer
dig. På så vis får du bästa pris.
4 Undersök standarden på vågarna hos
företag du vill skicka ditt guld till.
seriösa guldhandlare använder eU-godkända guldvågar som
regelbundet granskas och kalibreras av en oberoende organisation.
Källa: Guldbrev.se

Mer kultur i årets turistbroschyr
RONNEBY

Årets turistbroschyr för
Ronneby kommun blir
aningen tjockare än fjolårets.
ett par sidor är vikta
åt den internationella
konstutställningen art &
apparatus, som ställs ut på
kulturcentrum i sommar.
Mycket kommer att
kännas igen från fjolårets
upplaga, men Helen Magnusson på turistbyrån i
Ronneby berättar att det
blir några nyheter för tu-

ristguiden 2012.
– Det är lite mer tonvikt
på konst och kultur i år. Vi
skriver om Annika Smedjebäck som är lerskulptör
och sedan har vi ju konstprojektet med baltiska
länder, Art & Apparatus,
säger hon.

Gränsöverskridande

Konstprojektet
är
en del i Art Line, ett
gränsöverskridande
samarbete mellan Tyskland, Polen, Ryssland,
Litauen och Blekinge.

”Den är hos oss i
slutet på mars.”
Helen Magnusson
Elva konstnärer från dessa länder ställer ut på Kulturcentrum den 16 juni,
där flera Ronnebyföretag
är inblandade.
– Det är konstverk skapade i vattenskärningsteknik och 3D-modellering. I övrigt försöker vi
framhäva Ronnebys för-

träfflighet, både för ung
och gammal.

snart i tryck

Turistguiden går snart
i tryck och blir 72 sidor
tjock. Den innehåller som
vanligt texter på tyska och
engelska för väntade besökare.
– Den är hos oss i slutet
på mars. Då är alla välkomna att hämta den hos
oss, säger Helen Magnusson på Ronnebys turistbyrå.
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Riksteaterföreningen
teaterfixarna i Ronneby

Familjens
projektledare
säger upp sig!
med Kattis &
Kalenderpojkarna
tisdag 28 febr kl 19.00
Kulturcentrum, Ronneby
Bokning:
ronneby.riksteatern.se
eller Ronneby Turistbyrå
0457-61 75 70
Arr: Teaterfixarna

