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Från vänster: Björn Bokvist, Ola Selin, Mattias Fröberg, Birgitta Sigesbor, Gudrun Dammgård,
Maritha Persson, Anita Ståhl, Solveig Hedström, Kerstin Jonsson, Sara Blomqvist, Bengt Nilsson
och vår vd Erik Kristiansson.

Hjälpsamma grannar hyllades
Vinnarna i Hedemorabostäders tävling om
hjälpsammaste grannarna hyllades med
fika och blommor.

Under hösten bad vi er hyresgäster att
nominera hjälpsamma grannar.Vi bjöd in
vinnarna till kontoret och tackade för det
frivilliga arbete de gör. Det blev en trevlig
fikastund och alla fick en blomsteruppsätt
ning med sig hem.
Mattias Fröberg blev samtidigt uppvaktad
för att han förhindrade en brand på ett av

våra områden. Han agerade snabbt
så att det inte blev några stora
skador. Det tycker vi är
viktigt att uppmärk
samma, ett riktigt
bra handlande.
Mattias Fröberg
och vd Erik
Kristiansson.

Målare färdigställer en av pelarna i porten på Åsgatan.

Mörkröd hissdörr på Åsgatan …

… och grå fondvägg på Porsvägen.

Trapphus i Hedemora centrum målades om
Trapphusen i kvarteret Svanen, vid Åsgatan
33-35 i Hedemora, har blivit målade. Hiss
dörrarna fick en vackert mörkröd färg och
väggarna målades ljusgrå. Det är Långsbyns
Måleri som har utfört jobbet åt oss.
Ovan ser ni målarna arbeta med en av

pelarna. Även kvarteret Eken, vid Åsgatan 52
och Porsvägen 4, har fått nymålade trapphus.
Där blev det en mörkare grå fondvägg i
varje trapphus och ljusgrått i övrigt.
På bilden ovan till höger syns en av fond
väggarna.

Rutinerad målare tillbaka till Hedemorabostäder
När det ska målas i våra lägenheter kan
det hända att det är Conny Esgård som
utför hantverket.

Conny Esgård fick en praktikplats som
målare när han var ung. Det resulterade i
att han sedan gick en utbildning för att bli
målare. Ett yrke han har hållit fast vid under
alla år, dels hos privata företag och dels som
egen. Några år jobbade
”Det är roligt
han i butik som säljare
att få färdig av tapeter och målarfärg.
ställa fräscha 1990 började han arbeta
hos oss på Hedemora
lägenheter”
bostäder och stan
nade tio år. Nu är vi glada över att
han är tillbaka.
Nyfiken på:
Arbetet är fritt och det är framför
Målaren
Conny Esgård
allt roligt att få färdigställa fräscha
lägenheter, säger Conny.
tvåor som blir helrenoverade och ska
Det som kallas onormalt slitage kan
hyresgästerna få betala för, men dessa skador vara klara för uthyrning i april-maj. Om du
eller någon annan är intresserad av att hyra
kan undvikas. Ett tips är att inte ställa soffan
eller sängen mot väggen, det skaver på tape dessa lägenheter tar ni kontakt med våra
ten. Om någon rökare har bott i lägenheten uthyrare, Gun-Britt eller Anki.
Arbetet är slitsamt för axlar, nacke och
blir det mer underarbete som måste göras,
rygg, men vi har bra stämning bland
fortsätter han.
arbetskamraterna och det väger upp, avslutar
För närvarande är Conny på Tallgatan 12
i Vikmanshyttan och målar. Det är ettor och Conny och ler.

Nya parkeringsregler börjar införas i mars
I våra bostadsområden har vi
problem med bilar som inte
används, är avställda och tar plats
från andra hyresgäster. Ibland är
bilens ägare skriven i en annan del
av Hedemora eller på annan ort.
Kvarteret Hästen är vårt första
område där de fria platserna försvinner.
Där får hyresgästerna hyra en plats för

50 kronor/månad.Vi har även
skapat ett antal besöksparke
ringar där man får stå under
begränsad tid med P-skiva.
Parkeringen kommer att över
vakas av bevakningsbolaget
Securitas.
Konceptet kommer att införas från
och med mars 2019 i kvarteret Hästen.

Skydda dig och dina
grannar mot brand
För din och dina grannars säkerhet accepte
rar vi inte att det förvaras saker i trapphusen
och källargångar. Håll fritt från barnvagnar,
mattor, cyklar, skor, leksaker, möbler, däck
och annat.
Trapphuset är din väg ut och det är

räddningstjänstens väg in om det brinner.
Ambulanspersonal måste komma fram obe
hindrat och oredan i utrymmena försvårar
även för städpersonalen.
Vi vädjar nu att alla hjälps åt att se till att
sakerna kommer bort. Ta in din dörrmatta
och barnvagn i lägenheten.
Om det finns hinder i våra trapphus vid
våra ronderingar, kommer dessa saker att
forslas bort.

Så här får det INTE se ut i ett trapphus. Det kan innebära stor fara vid brand.
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