
Under två veckor i slutet av sommaren 
har Hedemora kommun anordnat dag-
sommarkollon för barn och ungdomar 
mellan sex och tolv år. Kollo har fun-
nits i Vikmanshyttan, Långshyttan och 
Garpenberg. 
Hedemorabostäder bidrog på olika sätt 
tillsammans med ett flertal företag och 
organisationer till att göra sommaren en 
minnesvärd upplevelse för ett 40-tal barn. 

Alla barn och ledare fick en möjlighet att 
mötas över kulturella gränser där varken 
funktionshinder eller språksvårigheter 

stoppade kreativiteten eller leklusten. För-
utom bad, bollekar, pyssel och bakning 
fördes många samtal med barnen om kärlek, 
om rätt och fel och hur man är om man är 
en bra kompis. 

Barnen fick även information om allemans- 
rätten och trafikregler när man cyklar. Utvär-
deringen av dagsommarkollot pekade på att 
barnen verkligen uppskattade sommarkollot 
och önskade sig kollo även till jul-, sport- 
och påsklov med samma ledare. Med andra 
ord, höga betyg från kommunens framtid!
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Nöjda sommarkollobarn!



I våras upphandlades målningsentre-
prenaden för Klövergränd, Fältvägen 
och Munkbohemmet i Hedemora. 
Fobta AB har påbörjat målningen under au-
gusti och beräknas vara klara under oktober.

Följande arbeten ska utföras:
Klövergränd (udda nr); Målning av fasader, 
fönster och dörrar. Grävning runt hus samt 
arbete med dräneringar. Asfaltsvägar och 
takavvattningen ska ses över.

Fältvägen; Målning av fasader, fönster och 
dörrar samt byte av fönster och altandörrar 
på södersidan. Fönsterrenovering kommer 
att ske på Munkbohemmet.

På Sexbovägen i Långshyttan har alla tak 
tilläggisolerats samt fått nytt ytskikt. 

Vi har även uppdaterat taksäkerheten så att 
det är möjligt att vistas på taken vid behov.

Vi underhåller våra fastigheter

Målning vid Klövergränd

Blomstrande lådor vid entréerna

Vi tackar alla hyresgäster som har hjälpt till 
att vattna och sköta om blomlådorna så att 
de varit fina hela sommaren! Tårtor har lot-
tats ut och de vinnande kvarteren är:

Skäppan 2, Hedemora

Gladan 6, Hedemora

Smedby 29:2, Dala-Husby

Målning vid Klövergränd 
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Långshyttans Bruksservice är vår nya 
städentreprenör. De städar i Hedemora, 
Långshyttan och Vikmanshyttan. Här 
kommer en hälsning från dem.

 Nu har vi städat åt Hedemorabostäder i 
snart sex månader och vår förhoppning är 
att alla hyresgäster är nöjda med vårt arbete. 

Ta gärna kontakt med oss när ni möter oss 
i ert trapphus. Det är viktigt för oss att få ta 
del av era åsikter när det gäller vårt arbete, 
både bra och dåligt.

Vi kommer under de närmaste veckorna att 
börja med höstens fönstertvätt i allmänna 
utrymmen.

Ny städentreprenör

Vår kaffekorg har lånats av flera 
områden under sommaren. En eller 
flera hyresgäster bokar korgen och 
bestämmer dag. 

Hyresgästerna brygger kaffe, dukar och 
bjuder sina grannar på en trevlig fikastund. 

Det brukar verkligen uppskattas. Vi märker 
att dessa pratstunder gör att man trivs i sitt 
kvarter och det leder även till andra träf-
far som exempelvis att äta surströmming 
tillsammans.

Vill du bjuda dina grannar på fika?  
Låna kaffekorgen. Info på tel. 0225-343 35.

Långshyttans Bruksservice

Målning vid Klövergränd 
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Nu när vi går mot höst brukar vi få 
frågan när vi slår på värmen i lägen-
heterna. Då kan det vara bra att känna 
till att värmesystemet styrs av utomhus-
temperaturen. 

Desto kallare det blir ute, ju högre värme 
pumpas det ut till elementen. Ibland är ele-
menten kalla, då betyder det oftast att fullgod 
inomhustemperatur är uppnådd och det är 
först när temperaturen i lägenheten sjunker 
som det blir varmt på elementen igen.
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När slår vi på värmen?

FELANMÄLAN
• tel 0225-343 31
• www.hedemorabostader.se
• e-post: info@hedemorabostader.se

UTHYRNING
Lägenheter, lokaler
Tel 0225-343 32, 343 33

JOUR
Akuta fel, kväll/helg 
Tel 0226-806 01

Entrédörrar till trapphuset ska hållas 
stängda och får inte ställas upp utan 
uppsikt. 

Vi vill undvika att obehöriga personer kan 
vistas i trapphuset samt att katter och andra 
djur hålls ute. Vintertid är det viktigt att vi 
inte släpper in kylan, då element kan frysa 
sönder och det går åt mycket mer energi 
för extra uppvärmning.

Glöm inte att hålla
porten stängd

Nu har vi skyltat om
på kontoret!


