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Från vänster: Eva Bergfeldt, Ingrid Frisk, Ruth Sporrong, Birgitta Sigesbor och Åsa Bolin

Vi fortsätter att uppmärksamma
”Hjälpsamma grannar”. I kvarteret
Gladan i Hedemora finns 20 lägenheter
vid Rusbogatan 6, Garvaregränd 4
och Landsgatan 20. Här trivs alla bra
tillsammans.
Grannarna ordnar träffar i gemensamhetslokalen för att äta surströmming, de går till
Theaterladan, spelar bingo eller dukar långbord, dricker kaffe och pratar. Siv Johansson
berättar att hon har flyttat till kvarteret och
trivs utmärkt, hon kände sig välkommen
direkt.

- När man är äldre så är det skönt att de
andra i kvarteret bryr sig om varandra. Råkar
du bli sjuk då känns det bra med lite extra
hjälp eller en pratstund, säger Siv tacksamt.
På sommaren är det flera som pysslar med
blommor på uteplatserna och balkongerna
och det gör det extra mysigt i kvarteret.

Vi önskar alla hyresgäster en riktigt
skön och trevlig sommar!

Från vänster: : Stefan Ljunglöf, Jan Holmberg, Ann-Sofie Sjöholm, Anders Sundberg, Sören Karlsson, Johan
Kling, Bayadir Al-Saadi, Rebecca Luttinen och Iraj Mansourian

Vår utegrupp
Här är årets utegrupp som under Sören
Karlssons ledning sköter utemiljön och
gräsmattorna på våra bostadsområden.
De blir glada och tacksamma om du tar
bort leksaker, redskap och andra saker
som kanske ligger på gräsmattorna.
Tack för att du underlättar arbetet när
de ska klippa gräset.
För tredje året i rad kommer vår vd Erik
Kristiansson, fastighetsskötare och annan
personal ut till er hyresgäster i våra områden för att för att plantera blomlådorna
till entréerna.

Detta gör vi tillsammans med Röda Korset,
Migrationsverket och Hyresgästföreningen
under tre veckor i juni.Vi hoppas att du tillsammans med någon granne hjälper till att
vattna blommorna under sommaren. Kaffekorgen finns med, vill du inte plantera är du
naturligtvis välkommen ut på gården för att
fika och få en pratstund med oss.

På gång just nu
Ombyggnad av Gussarvsgårdens matsal
Kostnaderna för att bygga om den gamla
matsalen har beräknats till 16 miljoner
kronor. De hyror som vi skulle få in täcker
inte kostnaderna och därför blir vi tyvärr
tvungna att lägga ned ombyggnadsplanerna.
Det är tråkigt att kalkylen inte går ihop,
men vi måste fatta beslut som är ekonomiskt rätt så att vi har en sund ekonomi i
företaget.

Tvättstugan på Åkargatan 24 har fått klinkergolv och nymålade väggar. I Smedby målas
fasaden på följande fastigheter:
Nilsesvägen 6-12 och Täppanvägen 8 A-B.
I följande fastigheter utför vi tilläggsisolering
av vindar: Nilsesvägen 6-12, Täppanvägen 3
och 8 A-B, Skinnarbacksvägen 3-7, samt
Glada Kalles väg 1-4. Arbetet utförs som ett
led i arbetet med att sänka energiförbrukningen för våra hyresgäster.

Renovering och målning
Förutom det stora arbetet med stamrenoveringen av kvarteret Hästens 94 lägenheter,
är det en del andra arbeten som ska ske.
Fasaden på äldreboendet Norden ska målas.
Taket byts på Landsgatan 20. Gårdshuset vid
Kyrkogatan 10-12 ska målas och ytterdörrar
i området laseras.

Sommarbussen

kommer från 27 juni till
Hedemora,Vikmanshyttan,
Garpenberg och Långshyttan till alla leksugna barn. Läs
mer på nästa sida.

Sommaren är äntligen här!
Vi längtar ut i solen, till ledighet och gemenskap. Hjälp varandra och oss på Hedemorabostäder att hålla en god säkerhet och trivsel på våra bostadsområden.
Tänk på att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi grillar inte med kol på balkonger och uteplatser.
Badbassänger och studsmattor får inte ställas upp utan tillstånd.
Plocka bort sommarsaker och skräp från gräsytor efter avslutad aktivitet.
Inga saker i trapphus och källargångar.
Var noga med att sortera rätt i soprummen.
Cyklar och bilar parkeras på avsedd uppställningsplats.
Biltrafik i området sker endast vid i- och urlastning.
Du som är rökare plockar upp fimparna efter dig.

Sommarkollo för barn i åldern 6 till 12 år
De två sista veckorna (v 32 och 33) innan skolstart arrangeras dagkollo på fyra platser:
Hedemora, Vikmanshyttan och 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: 9 augusti -19 augusti kl 09.00-15.00 (måndag 8/8, utbildning för kolloledare).
Arrangör i Hedemora,Vikmanshyttan och Garpenberg är kommunens arbetsmarknadsenhet, AME. I Långshyttan är Röda Korset arrangör. Dagkollot riktar sig till barn i åldern
6 -12 år. Anmälan ska göras en vecka innan kollostart. Kollot är kostnadsfritt.

Sommarbussen
Hedemora kommun välkomnar alla barn
och unga till Sommarbussen för lek, kultur
och fritidsaktiviteter hela sommaren. Under
två timmar stannar bussen till på samma
orter som sommarkollo.
Du kan lira boll, måla, dansa och spela
basket, bara för att nämna några saker. Det
är du som bestämmer vad du vill göra helt
enkelt.

FELANMÄLAN

• 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
Besöksadress: Åkargatan 1, Hedemora. www.hedemorabostader.se
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Våra besökstider under sommaren, med start 20 juni är: Måndag - Fredag kl 10-12 och 13-15.

