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Från vänster: Sören Karlsson avdelningschef yttre skötsel,Tomas Lindell, Noori Al-Badri, Stefan Ljunglöv,Vesa Remsu,
Ingemar Hessman, Jan Holmberg och Mikaela Johansson

Sören Karlsson är ny avdelningschef för
yttre skötsel. Här ses han med gruppen som ska sköta om gräsmattor och
utemiljön på våra bostadsområden i
sommar.
Utegruppen blir glada och tacksamma om
gräsmattorna är fria från leksaker och redskap. Blomlådorna som Hedemorabostäder
planterar tillsammans med er hyresgäster
ansvarar inte utegruppen för. Varje bostadsområde står själva för vattning. För att få fin

blomning hela sommaren, vill vi gärna hitta
de hyresgäster som är intresserade av att se
till att växterna trivs och vattnas. Personer
utses vid planteringstillfällena. Vår förhoppning är att det ska vara färgglatt länge vid
varje entré.
Vi vill passa på att önska alla våra hyresgäster en riktigt trevlig sommar!

Vi fortsätter att bygga broar
Nytt för i år är att vi tillsammans med
Tamara Jokinen från Röda Korset utbildar IBO-värdar. Värdarna introducerar
”Integrationen i bostadsområdet”.
Gun-Britt Janbjer från vår uthyrningsavdelning är med och berättar om vilka
förutsättningar som gäller när du bor i
våra hyreslägenheter. Stina Thörnqvist från
Hedemorabostäder pratar om hur du sköter
tvättstugan samt hur och var du slänger avfall.

De fyra första IBO-värdarna kommer att
arbeta med området Backliden i Långshyttan.
Värdarna är Migrationsverkets hyresgäster
och hjälper sina grannar med områdets regler
samt att förklara på olika språk.
Tamara, Gun-Britt och Stina kommer att
fortsätta utbilda flera IBO-värdar och på tur
står Vikmanshyttan.

De första IBO-värdarna på Backliden

Från vänster: Stina Thörnqvist Hedemorabostäder, Fiori Fssahaye Isack, Nidal Fadel, Ramzi Abujazar, Lemlem Welde
Tesfay,Tamara Jokinen från Röda Korset och Gun-Britt Janbjer Hedemorabostäder

Blomlådor till entréerna
För andra året i rad planterar vi blomlådor tillsammans med våra hyresgäster.
Det ger dig tillfälle att träffa oss och
varandra.
Det viktiga är egentligen inte att plantera,
utan att få ett tillfälle att träffas. Du kan
ställa frågor till vår personal eller bara fika
och prata med grannarna. Migrationsverkets och Röda Korsets personal finns på
plats. Trubadurerna Tibor Takàcs och Samir
Zuljevic förgyller ofta kaffestunden med
härlig musik.

Fina blomlådor vid kvarteret Hammaren

Hyresgästföreningen vill gärna träffa
dig och få flera att engagera sig för
ökat inflytande och trivsel. Vi kan
ständigt hjälpas åt att förbättra våra
bostadsområden.
Tillsammans med Hyresgästföreningen
fortsätter vi att jobba med svaren från
enkäten som gjordes tidigare.
Trevligt att så många hjälps åt med planteringen

Sommarkollo för barn i åldern 6 - 12 år
De två sista veckorna (v 32 och 33) innan skolstart arrangeras dagkollo på följande platser:
Vikmanshyttan:
		

Anmälan till Hedemora kommun, AME, Box 201, 			
776 28 Hedemora. Mer info, ring Lena Borgs 0225-343 87

Garpenberg:
		

Anmälan till Hedemora kommun, AME, Box 201, 			
776 28 Hedemora. Mer info, ring Lena Borgs 0225-343 87

Långshyttan:
		

Anmälan till Röda korset, Lagmansgatan 4, 776 31 Hedemora.
Mer information, Tamara Jokinen, 076-225 05 63		

Tider: 4 augusti-14 augusti, kl 09.00-15.00. Arrangör i Vikmanshyttan och Garpenberg är
AME som är kommunens arbetsmarknadsenhet. I Långshyttan är Röda Korset arrangör.
Dagkollot är för barn i åldern 6-12 år. Anmälan ska göras en vecka innan kollostart.
Kollot är kostnadsfritt.

Kom ihåg att möbler inte
får lämnas vid sophusen.
Ta hjälp med transport
till Hamre återvinning.

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

JOUR

Akuta fel, kväll/helg
Tel 0226-806 01

UTHYRNING

Lägenheter, lokaler
Tel 0225-343 32, 343 33

AB Hedemorabostäder, Box 76, 776 22 Hedemora. Tel vx 0225-343 00
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