
Vi kunde väl precis nästan blåsa faran över 
för coranaviruset när vi drabbades av nästa 
kris, som är Rysslands krig mot Ukraina. 
Kriget är svårt att förstå, och ger argument 
för Sveriges beredskap och försvar.

Nu kommer vi återigen att starta med våra 
områdesträffar. För oss är det viktigt att 
träffa våra hyresgäster för att  diskutera och 
utveckla våra områden.

Vi kommer som tidigare att träffa hälften 

av våra områden under år ett, för att sedan 
träffa resten av våra områden 
år två. På två år hinner vi då 
 igenom alla våra områden. 

Tag chansen att träffa 
oss med fika och  
dialog!

Erik Kristiansson, 
Vd Hedemora- 
bostäder
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HB och Hyresgäst föreningen samarbetar
Hedemorabostäder och Hyresgästföre
ningens utvecklingsgrupp söker en 
engagerad hyresgäst till utvecklings
gruppen. Gruppen jobbar för bättre ute 
och innemiljö i våra områden.

Jag heter Charlotte Fagerberg och jobbar på 
Hyresgästföreningen (HGF) som boende
utvecklare i bland annat Hedemora. En 
del  av mitt arbete går ut på att jobba med 
Hedemorabostäder (HB) i olika projekt. 

Planering och dis
kussioner sker i en 
utvecklingsgrupp 
som består av 
representanter från 
både HB och den 
lokala förenings
styrelsen i Hede
mora där även jag 
medverkar.

Syftet med utvecklingsgruppen är att till
sammans jobba för vårt gemensamma mål, 
som är boendemiljö, trygghet och möjlighet 
för hyresgästerna att påverka boendet. Detta 
gäller uteoch innemiljö, tvättstugor, lek
platser och andra gemensamma utrymmen. 
Målet är att få kontakt med fler hyresgäster som 
vill intressera sig för miljön i sitt område. 

Utvecklingsgruppen ansvarar även för att 
ta fram en verksamhetsplan för inflytande
arbetet. Den ger alla hyresgäster möjligheter 
att påverka sitt boende, från den egna lägen
heten till den gemensamma boendemiljön 
och närområdet.

Charlotte Fagerberg, Hyresgästföreningen

” Vill du enga
gera dig och 
göra skillnad 
i ditt bostads
område, mejla 
mig.”

Hyresgäst sökes till HB:s och 
HGF:s utvecklingsgrupp
Just nu söker vi ytterligare en hyresgäst hos Hedemora
bostäder som är även medlem i HGF, och som vill vara 
med i vår grupp.  Vi träffas ungefär sex gånger per år. 

Vill du engagera dig och göra skillnad i ditt bostads
område, mejla mig på:  
charlotte.fagerberg@hyresgastforeningen.se  
eller ring 010459 15 53 för mer info. Du kan påverka ditt närområde.



Är du medlem i Hyresgästföreningen och 
vill engagera dig i den lokala verksamheten? 
Då vill vi gärna ha med dig! 

Det finns stora möjligheter att göra saker 
i ditt område. 

Ta kontakt med Bertil Wennberg som är 
ordförande i styrelsen i Hedemora för att få 
mer information eller anmäla ditt intresse.
Epost: wennberg.bertil@gmail.com  
Telefon: 070  683 50 80

Chans att påverka mer

Hyresgästföreningen söker aktiva medlemmar

Rotrenoveringen av kvarteret Hammaren 
på Västra Järnvägsgatan går nu in i slutfasen i 
och med att gårdsarbetena blir klara.

Vi kommer att bygga en multi sportarena i 
kvarteret. En multisportarena är en skyddad 
plats för bollspel och spontana aktiviteter 

för alla åldrar. När renovering och bygge 
är färdigt blir det en festlig invigning med 
 öppet hus i kvarteret. 

Totalt har renoveringen kostat  
55 miljoner kronor.

Multisportarena till kvarteret Hammaren

Multisportarenan i 
kvarteret Hammaren blir 
en naturlig aktivitets plats 
för barnen i området.



Förra sommaren påbörjades en renove
ring av ett stort antal lägenheter efter att 
migrationsverket flyttade ut. Projektet drivs 

i etapper med början i Vikmanshyttan, delar 
av Långshyttan, Garpenberg och avslutas 
med Långshyttan. 

Renovation och ombyggnationer pågår

Vikmanshyttan är så gott som färdig 
Där har 15 lägenheter rustats och enbart 
ett par lägenheter har inte någon hyresgäst. 
Badrummen är helt omgjorda och nya golv 
finns i hela lägenheten. Dessutom är alla 
väggar fixade och nya vitvaror är installerade.

Vikmans- 
hyttan



Garpenberg kommer till i maj månad ha åtta 
nyrenoverade lägenheter.
Hälften av lägenheterna får nytt ytskikt och 
vitvaror, och den andra hälften får även nya 
badrum. Två av dessa lägenheter är redan 
tingade. 

En nyhet är att i en av lägenheterna kom
mer det att byggas nya väggar så att det blir 
3,5 rum och kök.

Utöver det har kvarterslokalen sett över 
och är redo för användning. Tanken är att 
den kan användas till aktiviteter som arrang
eras av hyresgäster och dem som de väljer 
att bjuda in. 

Den som vill använda lokalen  kontaktar 
boende utvecklare Charlotte 
Fagerberg.

Garpenberg



Lägenheterna i Långshyttan har renoverats i 
omgångar.
Nu är lägenheterna på Polhemsgatan klara 
och nästa alla lägenheter är uthyrda. 

På Sexbovägen blir lägenheterna 
färdiga undan för undan fram till juni 
månad. På Sexbovägen 13 finns en 
visnings lägenhet som kommer att 
vara bemannad under våren för att 
ge dig möjlighet att se hur de färdiga 
lägenheterna kan se ut.  

På Backliden 7 finns det en helt  nyinredd 
samlingslokal. Där kan hyresgäster som vill 

arrangera aktiviteter förverkliga sina idéer. 
Det kan vara allt från stickcafé till musik
träffar och läxläsning. Mer information om 
samlings lokalen kommer senare. 

Renovation och ombyggnationer pågår

Långshyttan

I samlingslokalen kan 
hyresgäster förverkliga 
sina idéer om allt från 
stickcafé till musikträffar 
och läxläsning.



Våren är här – vi lånar ut blomlådor igen
Vi fortsätter med samma koncept som tidi
gare år med sommarblomster i våra bostads
områden. 

Alla hyresgäster som vill försköna sitt om
råde med blomlådor i sommar har möjlighet 
att beställa en (eller flera) blomlådor. Lådor
na beställer ni hos Charlotte Fagerberg. 

Charlotte ser till hyresgästen får en rekvi
sition för varje blomlåda att själv handla 
blommor för. Lådorna körs ut av vår om
rådesansvarige.

Vi ser fram emot att få njuta av många 
vackra välskötta blomlådor i våra bostads
områden.

Beställ senast 9 maj
Senast den 9 maj ska ni ha beställt blomlådorna. 
Epost: charlotte.fagerberg@hyresgastforeningen.se 
Telefon: Charlotte Fagerberg: 010  459 15 53 Våra gårdar blir sommarvackra med de 

boendes eget blomsterskapande.
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AB Hedemorabostäder, Box 76, 776 22  Hedemora. Tel vx 0225343 00 
Besöksadress: Åkargatan 1, Hedemora.  www.hedemorabostader.se

Upptäck vår hemsida – logga in som hyresgäst
Som du kanske har upptäckt så har du på 
senare tid kunnat se och göra flera olika 
saker när du loggar in på ”Mina sidor”.

För att kunna ta del av allt måste du vara 
noga med att logga in på ”För dig som är 
hyresgäst”.

På hedemorabostader.se kan du:

• Anmäla din epostadress 

• Få digital information om bland annat 
hyresavier

• Göra felanmälningar

• Se dina köpoäng.

TRYGGHET, SERVICE OCH TRIVSEL
Telefon: 0225  343 00

Felanmälan
• Via "Mina sidor" på hemsidan
• Epost: felanmalan@hedemorabostader.se
• Telefontid vardagar 8–10 och 13–14

Uthyrning av lägenhet eller lokal
• Lediga objekt hittar du på vår hemsida.
• Epost: uthyrning@hedemorabostader.se
• Telefontid vardagar 8.30–12


