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Karin och Kenneth Olsson stortrivs i nya lägenheten på Humlegårdsvägen.

Nya lägenheter i kvarteret Ålen 2
Nu har hyresgästerna flyttat in i våra
nybyggda hus i kvarteret Ålen.
Kenneth och Karin Olsson flyttade in i en
alldeles ny lägenhet på Humlegårdsvägen,
och nu har de bott i området i ungefär tre
månader. De trivs fantastiskt bra, bostaden
är välisolerad och det är väldigt tyst.
När de fick välja lägenhet tog de en
med fin utsikt. Eftersom de tidigare hade
läst o
 m bostadsbristen var de förutseende
och ställde sig i vår bostadskö. Det kändes
skönt att kunna avveckla och sälja det egna
huset medan de orkade göra det själva. Nu

ser de fram emot att slippa gräsklippning,
snöskottning och renovering. Om de vill
åka på semester är det bara att låsa dörren.
– Inga problem att bo på andra våningen,
hiss finns ifall vi
behöver den i fram
tiden, säger Karin.
–Vi får tid över
och det känns bra.
Vi kanske tar en tur
med motorcykeln
De nya hyresgästerna idag, säger Kenneth
njuter av sin balkong. och ler.

Utegruppen gör gårdarna sommarfina
Det är redan juni och utegruppen har fullt
upp med arbete för att göra det fint på våra
bostadsområden.Vi påminner om att plocka
undan så att inga saker står i vägen för
gräsklippningen.
Blommor i krukor placerar du på den
egna uteplatsen. På balkongen hängs

blomlådorna på räckets insida. Undrar du
något kring utemiljön, kan du fråga efter
Amanda Kåll, när utegruppen jobbar i ditt
bostadsområde. Amanda håller även i plante
ringsdagarna och lovar färgrika blommor
i rött, blått och vitt till årets blomlådor vid
entréerna.

Bakre raden: Joakim Törngren, Lars-Åke Jans, Johan Kling, Jan Holmberg, Mattias Bossen.
Främre raden: Axel Stålberg, Habib Eshetu Desta, Ivan Abou Alwan, Iveta Rautio, Fawas Alhamad,
Amanda Kåll, avdelningschef Sören Karlsson.

Han säkrar elen
i våra lägenheter
Roland Öhlund har ett jobb med
spänning – som elektriker hos oss.

Nyfiken på:
Elektrikern
Roland Öhlund

Roland visste redan när han var liten att han
ville jobba med el. Han har full behörighet
och ansvarar för besiktningar och kontroll
av elcentraler. Han gör även ombyggna
tioner av el i fastigheterna. Ibland dyker det
upp akuta saker, som att en tvättmaskin inte
fungerar eller att en kyl eller spis har lagt av.

– Jag tycker om när arbetet är fritt och
varierat, jag gillar utmaningar, säger Roland.
Fritiden ägnar han åt trädgården, renovera
hus, motorbåten och det stora musik
intresset förstås.

Dags för biltvätt? Åk då till en tvätt
anläggning där gifterna tas om hand,
istället för att de rinner ut i naturen.

Tvätta bilen, men inte i våra bostadsområden
När man tvättar bilen på gatan, garage
infarten eller andra asfalterade ytor hemma,
rinner tvättvattnet ner i en dagvatten
brunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i ett
närliggande vattendrag, utan någon rening
överhuvudtaget.
Många kemiska ämnen, både från biltvätt
medlen och från smuts på bilen, är skadliga
för vattenlevande djur. Lösningsmedel i

Hyresledigt!

Lägenheterna på
Tallgatan 12 klara
för uthyrning

Nu finns det nyrenoverade lägenheter
i Vikmanshyttan, 1 rok och 2 rok.
Ta kontakt med våra uthyrare för
närmare information:
Gun-Britt Janbjer, tel 0225 - 343 32
Anki Åberg, tel 0225 - 343 33.

avfettningsmedel, tensider i schampon, olja
och tungmetaller (bly, kadmium, krom
med flera) från bilen är exempel på sådana
ämnen.
I våra bostadsområden är det därför inte
tillåtet att tvätta bilen!

Läs mer om biltvätt på kommunens
hemsida: hedemora.se

På gång under
sommaren
Kvarteret
Hästskon:
Viss målning på
innergården.
Kvarteret
Bos-Kalles:
Målning av fönster
påbörjas i år.
Kvarteret Svanen:
Takfot, fönster målas.

Garpenbergs
centrum:
Det gula huset målas
samt skolan.
Kvarteret Ålen 1
(Gussarvsgården):
Fasader målas.

Sommartider hos oss
• Kontoret på Åkargatan 1 har sommartider från 17 juni till 30 augusti.
• Måndag till fredag har vi öppet
kl 10-12 och kl 13-15.
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Bostadsbolag möttes
på nätverksträff
Ha en säker sommar
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Sommaren är här och vi hoppas på många
härliga dagar när vi kan vara ute.
Till sommaren hör
också grillning och
det får du gärna göra
på gården. Tänk på att
inte vara nära fasaden
eller andra träväggar.
Grilla går bra – ute
Naturligtvis grillar vi
på gården.
inte på balkongen.

Representanter för 14 bostadsföretag från
Dalarna och Gästrikland samlades för att
diskutera bosociala frågor.Värdar var vår
Gun-Britt Janbjer och Säterbostäders Pia
Järudd. Personal från Kronofogden och
Skatteverkets folkbokföring var inbjudna för
att informera om nyheter i deras verksam
heter.

• Studsmattor och bassänger är inte
tillåtna vid våra hyresfastigheter.
• Om du är rökare så tar du hand om
fimpen. Tänk på miljön och på att små
barn kan stoppa fimparna i munnen.

• Mina sidor via hemsidan
• e-post: info@hedemorabostader.se
• tel 0225 - 343 31

JOUR

Akuta fel, kväll/helg
Tel 0225 - 348 00

UTHYRNING

Lägenheter, lokaler
Tel 0225 - 343  32, 343 33
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14 bostadsbolag diskuterade bosociala frågor.

