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Eva Sjöholm berättar att det gått åt 275 burgare och nästan 300 festis, och massor av korv utöver det. ”Ja bröden tog
slut, och salladen tog slut, vi har fått springa iväg och köpa mer”, berättar hon. ”Det har varit en fantastisk dag, med
full fart i grillen hela dagen”.

– Vi har haft många besökare hela dagen,
jag skulle gissa strax över 400 faktiskt, berättar Gun-Britt Janbjer. Musiken har varit
populär, det är ju mysigt att sitta och lyssna
på ”Den sjungande bonden med pigor och
drängar” medan Röda Korset serverar fika i
stora tältet.
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Strålande sol, ballonger och vimplar. Fest ska
det vara när Hedemorabostäder fyller 70!
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Över 400 personer firade med oss!
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948-2018.

HEDEMORA BOSTÄDER FIRAR 70-ÅR!

Jimmy Korttilalli visar de nya lägenheterna för Mona-Lisa Edin och Sören Jonsson som är sugna på att flytta in.

Lägenhetsvisning i de nybyggda husen i Ålen 2
I februari och mars nästa år beräknas
lägenheterna vara klara och under jubileumsfestligheterna visades de upp för
allmänheten för första gången.
– Det blir 32 lägenheter, hälften tvåor och
hälften treor, berättar byggprojektchef
Jimmy Korttilalli. Det är ljust och fint, till
och med i trapphusen, fortsätter han och
visar på det stora fina fönstret i trapphuset.
Det blir golvvärme i lägenheterna och
solvärme på taken. Hissar ska installeras till
övre våningen på alla hus.
Sören Jonsson och Mona-Lisa Edin är
sugna på att flytta tillbaka till Hedemora
efter att ha bott i Örebro i några år.

– Vi bodde ju här så länge barnen var små
men nu är till och med barnbarnen vuxna,
förklarar Mona-Lisa. Nu längtar vi tillbaka.
– Ja, jag saknar snö och is, flikar Sören in,
jag vill åka skidor och långfärdsskridskor. I
Örebro får jag åka i ishallen, men här finns
ju Brunnsjön.
– Vi har stått i kö länge för en lägenhet i de
här nybyggda husen.Vi får väl se om det blir
vår tur snart.
– Ja vi har haft kö länge, berättar Jimmy
Korttilalli, nästan från början av byggprojektet.

HEDEMORA BOSTÄDER FIRAR 70-ÅR!

Clowner, burgare, eld och tipspromenad
Hyresgäster och andra medborgare
bjöds på en festlig förmiddag när Hedemorabostäder firade 70-årsjubileet.

– Det är extra roligt att vi kan passa på att
visa upp de nya hyreshusen på Humlegårdsvägen också.

Festligheterna var ett samarbete mellan flera
av de företag och organisationer som Hedemorabostäder arbetar tillsammans med.

Det är högt tryck på de nya lägenheterna,
nästan alla är redan bokade så det bör bli lite
ruljans på bostadsmarknaden i Hedemora
framöver.

– Vi har många aktiviteter för barn idag,
hyresgästföreningen är här med sin hoppborg, berättar Gun-Britt Janbjer, uthyrare.
– Sen har vi trollkarl, ansiktsmålning och
memoryspel mm, fortsätter hon. Blåljuspersonalen har visat upp sin verksamhet,
Röda Korset är här och så är grillen öppen
så klart.

– Kontrakten till de nybyggda lägenheterna
skrivs i september, och det blir inflyttning i
februari och mars nästa år.
– Vi har delat upp inflyttningarna lite, så det
inte blir kaos bland flyttbussarna, skrattar
Gun-Britt.

Det bjöds på många aktiviteter för både unga och gamla.

Jubileumsfestligheterna är ett fint tillfälle att träffa hyresgäster och övriga medborgare.

Röda Korset hjälpte till med fikaservering i det stora
tältet.

Erik Kristiansson,VD, och Gun-Britt Janbjer, uthyrare,
var mycket nöjda med dagen.

Jonathan och Roger Malmling från Södra Dalarnas Räddningsförbund deltog i Jubileumsfirandet och visade hur farligt
det är att slå vatten på brinnande olja. ”Det räcker med mycket lite vatten för att det ska slå eld rejält”, förklarar Roger
Malmling. Här är det 1,5dl olja som brinner i en enliterskastrull, och Jonathan slog på cirka 1dl vatten. En sekund
senare exploderar det!

Uppmärksamma din granne
Har du en hjälpsam granne? Nominera honom heller henne
till Gun-Britt Janbjer, tel 0225-343 32, senast den 5 oktober.

• Mina sidor via hemsidan
• e-post: info@hedemorabostader.se
• tel 0225-343 31
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Akuta fel, kväll/helg
Tel 0226-806 01
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Lägenheter, lokaler
Tel 0225-343 32, 343 33
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