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Kraftfullt i Hofors

Flyttlasset gick från
Paris till Hofors
1980-tal. Chilenaren Patricio Contreras träffar Hoforstjejen Eva Melin i
Paris. Båda är konsthantverkare.
De gifter sig och får barn. Sedan går
ﬂyttlasset.
– Vi har det mycket bra här,
såväl som yrkesverksamma,
som barnen i skolan och familjen
på fritiden, säger Patricio.
Tillsammans driver Patricio och Eva företaget Topaze* som designar, tillverkar och säljer silversmycken. I före detta Ica Rondellens
lokaler har de inrett en ändamålsenlig verkstad. Via internet säljs sedan deras smycken
över hela världen.
– Vi har också ett samarbetsavtal med den
kooperativa affären Castor Konsthantverk
i Gamla stan i Stockholm där våra smycken
ﬁnns.
Topaze marknadsför även sina smycken på
fackmässor, i butiken Blå snigeln i Falun och
om sommaren på Stora torget innanför Visby
ringmur.
Nickelfria silversmycken
Patricio, som verkat som konsthantverkare i
30 år, från början i läder, och Eva närmar sig
varandra i sina uttryck. De låter sig inspireras
i verkstaden, stilarna ﬂätas samman och idag
kan man faktiskt tala om en Topaze-design.
De nickelfria silversmyckena har ofta inslag
av järn, titan, silver, brons eller koppar.
– Ofta oxiderar vi titan till vackra färger.
Silver och järn bränner vi ibland med linolja,
förklarar Patricio.

Nya unika silversmycken jobbas fram
i hantverksverkstaden
i Hofors. Smycken
som sedan säljs
över hela världen.

Tryggt i Hofors
Solen skiner in i den lilla trånga smyckesverkstaden. Utanför står grönskan i tidig blom.
Försommarsverige är vacker, tycker Patricio.
– Vi trivs bra här. Det är tryggt och ändå
så nära Stockholm när vi behöver åka dit.
Jag känner faktiskt två killar till som lämnat
Frankrike och hamnat i Hofors, via kärleken.
Hoforstjejerna är vackra, skrattar Patricio.
*Sv. ”Topas”, en ädelsten som består av silikat, ﬂuorid och aluminiumhydroxid.
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Veteranbilars drömfabrik

Veteranbil så gott som ny. Serab gör så att många äldre legender kan fortsätta cruisa på Sveriges gator och vägar.

Makarna Rolf och Ann-Marie Bååth driver
tillsammans Serab i Hofors.
– Vi kan reparera gamla bilar, inifrån och ut,
ler Ann-Marie.
Serab, med sadelmakeri och bilverkstad, kan ﬁxa såväl
bilens klädsel till originalkänsla som gamla kylare och bromsbackar.
Företaget är beviset på att en verksamhet på ﬂera ben,
företaget utför även industrireparationer, står sig stadigt i
konjunktursvängningarna.
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