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Så kan det nya bostadsområdet för seniorer se ut.

Kvarteret Laxen
På Odalvägen i Hedemora centrum,
kommer vi förhoppningsvis att bygga 16
seniorlägenheter om 2 rok och 3 rok.

Förskolan Bullerbyn är riven och ska ge
plats åt det nya bostadsområdet kvarteret
Laxen, perfekt läge nära affärerna, men i ett
lugnt villakvarter. Förändringar av carportar
och inglasning av balkong kan ske om det
blir för kostsamt. Om du är intresserad av
de nya lägenheterna ska du ställa dig i vår
bostadskö och samla poäng, ett per dag.

Ring våra uthyrare
Gun-Britt Janbjer
0225-343 32
eller Anki Åberg
0225-343 33
för närmare
information.

Hyresrabatt 10%
Nya Backliden
Nu ger vi hyresrabatt på 10% för de nyrenoverade lägenheterna i Backliden 5 A–B,
Långshyttan. Hör av dig till våra uthyrare för
visning. Hyresrabatten gäller om du tecknar
hyresavtal under 2021 och 2022. Telefonnummer till våra uthyrare
finns på sida 1.

10%

rabatt under
2021–2022

Projekt på gång
• Stamrenoveringen av kvarteret
Hammaren,Västra Järnvägsgatan
pågår, vi är snart klara med trapphus
7 av 10. Den 8 mars startar trapphus
nr 8.
• Nya fönster och balkongdörrar ska
monteras i kvarteret Hjorten, Sturegatan – Stationsgatan, arbeten startar
8 mars.
• Migrationsverket säger upp lägenheterna i Vikmanshyttan, Långshyttan
och Garpenberg. Du kanske tänker
byta bostad och vill vara med tidigt
för att bestämma tapeter? Kontakta
våra uthyrare.
• Takbyte kv Abborren 12, Hemgatan
– Slöjdgatan, kommer att ske under
våren.

Blomstersäsongen

De hyresgäster som vill ha blommor på sina
gårdar, kontaktar Lillan Persson, Hyresgästföreningen på tel 010-4591553 eller via
mejl; lillan.persson@hyresgastforeningen.
se och får från henne en rekvisition att köpa
blommor.
Ni måste anmäla intresse till Lillan senast
den 17 maj. Blomlådor och jord körs ut av
områdesansvarig. När Lillan skickar rekvisitionen till hyresgästen meddelar hon samtidigt när blomlådorna kommer att köras ut.

Foto Lillan Persson.

Vi har fått positiva reaktioner på förra
årets koncept gällande blomplantering
på våra bostadsområden och vi fortsätter
med samma upplägg i år.
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Områdesträff ”Knata och prata”
Vi vill gärna träffa er hyresgäster.

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

finns vi vid målet för en pratstund, allt på
säkert avstånd. Arbetsnamnet är ”Knata och
prata”. Inbjudan kommer till de bostadsområden som står på tur.

JOUR
Akuta fel, kväll/helg
Tel 0225 - 348 00

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

FORMSPRÅK DALARNA 2021

Årets områdesträffar kommer att hålla till
utomhus på några områden, när vädret
tillåter längre fram mot våren. Passa på att
gå en liten promenad med grannen och så

