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Yttre skötsel

g rannens balkong.
Alla plockar
undan och
sedan njuter
vi av sommaren!
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Sommaren kom med raketfart och det blev
snabbt mycket att göra för årets utegrupp.
Knappt har de hunnit ta upp gruset efter
den snörika vintern innan det blev dags för
gräset. Det ska klippas och ogräs ska rensas
på våra fyrtio områden. Det är bra om det
inte ligger några leksaker eller annat i vägen
när gräsklipparna kommer. Dina krukor
ska stå på din uteplats. Balkonglådor ska
hängas inåt, så att inte vattnet rinner ner på

.

Första raden Bayadir Al-Saadi, Felicia Gävert, Sören Karlsson, Iveta Rautio, andra raden Johan Kling, Ivan AbouAlwan, Habib Eshetu Desta, tredje raden Stefan Ljunglöf, Fawaz Alhamad, Jan Holmberg och Mattias Bossen.
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Gun-Britt Janbjer, längst till höger, pratar med hyresgästerna Sirpa-Liisa Hakala, Ruth Edvinsson och Kerstin Möller.

Gun-Britt Janbjer vår andra 40-åring!
Vår medarbetare som har jobbat 40 år i år
är vår uthyrare Gun-Britt Janbjer.Vi bad
henne berätta lite om sitt arbete.
– Jag älskar verkligen mitt arbete, det är
därför jag har stannat i så många år. Det
är något jag verkligen kan rekommendera
ungdomar att satsa på, säger Gun-Britt.
– Vi har 1 100 lägenheter och jobbet är
varierat. Till största delen består mitt arbete
av uthyrning av lägenheter och lokaler.
Jag jobbar även med marknadsföring och
hemsidan, träffar många människor och ställs
inför olika slags frågor och problem, fortsätter hon.
– Att arbeta med våra äldre hyresgäster ligger mig varmt om hjärtat.Vi försöker ordna
musik och andra träffar för dem. Jag blir
extra glad när våra eldsjälar ordnar bingo
eller sätter på kaffe och bjuder sina grannar.

Självklart vill vi att alla ska trivas och må bra
i våra lägenheter, gammal som ung, menar
Gun-Britt.
– Den här sommaren blir speciellt rolig när
vi har trettiotvå nya lägenheter i kvarteret
Ålen som ska fördelas. Intresset är stort och
läget är perfekt, nära affärerna. Anki och jag
har broschyrerna klara, så ring oss om ni vill
att vi skickar en broschyr med lägenhetsritningar, avslutar Gun-Britt med ett leende.

Ålen 2.

Stina
Tallberg och
Juni 2015
många andra
hyresgäster
var med och
planterade
i Vikmans
hyttan

Blomsterplanteringar

Vikmanshyttan var först ut i årets rad av
planteringsdagar. Uppslutningen var stor,
familjer samlades och planterade fina
blomlådor tillsammans med barnen och
ungdomarna. Alla ser sedan hur blommorna
växer till sig och blir fina, men naturligtvis

måste de ha vatten.Vi har tur då det alltid
finns hjälpsamma hyresgäster som vattnar.
Röda Korset såg till att vi fick njuta av kaffe
och bullar när planteringen var klar. Hyresgästföreningen och Migrationsverket deltar
också dessa dagar.

.

Vi planerar vårt 70-års jubileum
till lördagen den 1 september
i Hedemora. Inbjudan kommer,
”save the date”.
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70 år
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GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Din integritet har alltid varit viktig för oss.
25 maj 2018 började den nya dataskydds
förordningen (GDPR) att gälla och den
ställer krav på oss uthyrare att hantera
personuppgifter på ett sätt som skyddar
dig som hyresgäst och som bostadssökande.
Vi behandlar personuppgifter när du söker
bostad, när du sedan blir kund hos oss och
även en tid efter att din tid som kund hos oss

har upphört.Vi följer den branschpraxis som
framgår av den vägledning som Fastighets
ägarna och SABO har tagit fram för behand
ling av personuppgifter vid uthyrning och
förvaltning av bostäder.Vägledningen hittar
du på vår hemsida www.hedemorabostader.se
Ytterligare information om den nya
dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Huskurage

Hedemora kommun har tagit ett politiskt
beslut om att vi ska delta i ”Huskurage” med
socialkontoret, Polisen och Hyresgästföreningen. Det är ett arbete kring att stoppa
våld i hemmen. Om någon spelar musik och
har fest, då är det lätt att ringa och klaga. När
någon gråter för att hen blir slagen, är det

svårare att veta vad man ska
göra. Information kommer att
delas ut till varje hyresgäst och
sättas upp i trapphusen. Det
blir träffar för er hyresgäster i september där
vi tillsammans kan lära oss hur vi ska agera.
Ett mycket viktigt arbete!

Ha en säker sommar

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. Naturligtvis grillar vi inte på balkongen.
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.

Sommartider
Kontoret, Åkargatan 1, har sommartider från 18 juni-31 augusti
Måndag-fredag öppet kl 10-12 och kl 13-15

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

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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