
I vår ombyggda fastighet erbjuder vi 12 
nya seniorlägenheter för dig som är 65+. 
Stora, ljusa och luftiga 2 rok i centrala 
Hedemora.

Beräknad inflyttning 1 november 2020. God 
tillgänglighet med hiss till samtliga vånings-
plan. Tvättmaskin och torktumlare i varje 
lägenhet. Spishäll, mikro, handdukstork, 
golvvärme i badrum, WC-stol höjd 46 cm, 
kakel/klinkers i badrum (vitt och grått). 
Förråd finns i källaren.

Lägenheterna läggs ut i vårt Marknads- 
system 23 mars och du kan söka dem under 
tre veckor.
Om du vill ha en broschyr eller har frågor, 
ring våra uthyrare:

Gun-Britt Janbjer, 
tel 0225-343 32
Anki Åberg, 
tel 0225-343 33

Nyheter och info från Hedemorabostäder
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12 nya seniorlägenheter 65+ vid Landsgatan 39 och 41, Hedemora.

Välkommen till kvarteret Abborren 



Sara Mattsson Burell arbetar som admini- 
strativ chef/ekonomichef hos oss sedan 
april 2019. 

”Jag tog magisterexamen från ekonomi-
programmet på högskolan 2002. Har sedan 
dess arbetat med redovisning och revi-
sion hos små och medelstora företag, varit 
ekonomichef på ett företag inom beman-
ningsbranschen samt redovisningschef på 
Falu kommun innan chansen dök upp på 
Hedemorabostäder”, berättar Sara. ”Här 
har vi flera spännande projekt som är på 
gång med nyproduktion, renoveringar och 
stambyten”.

”Många tycker att det låter tråkigt att 
jobba med ekonomi och framförallt redovis-
ning. Jag brinner för att försöka få medar-
betarna (framförallt cheferna) att 

tycka det är roligt med ekonomi. Ekonomi 
är egentligen väldigt enkelt, det ska bara visa 
hur verkligheten ser ut, fast i siffror och ska 
hjälpa till att fatta kloka beslut om fram-
tiden”, fortsätter Sara.

”Efter att ha pendlat flera år till Falun är 
det skönt att få kortare resväg och mer tid 
tillsammans med familjen. Jag bor med min 
man och två sportiga killar i Säter. På min 
fritid försöker jag hinna träna lite själv, men 
den mesta av tiden spenderas på sönernas 
aktiviteter då jag skjutsar till träningar och 
matcher. Är även fotbollstränare och kassör i 
innebandyföreningen”, avslutar Sara med ett 
stort leende.

Ekonomi visar verkligheten i siffror 

Sara Mattsson Burell arbetar som administrativ chef/ekonomichef hos oss

Nyfiken på:
Sara Mattsson Burell



Sommarens planteringar
Till sommaren provar vi ett nytt koncept 
gällande blomplantering på gårdarna.
De hyresgäster som vill ha blommor på sina 
gårdar kontaktar Lillan Persson, Hyresgäst-
föreningen på tel 010-459 15 53 eller via mejl; 
lillan.persson@hyresgastforeningen.se 
och får från henne en rekvisition för att köpa 
blommor. Ni måste anmäla intresse till Lillan 
senast den 15 maj. Blomlådor och jord körs ut 
av områdesansvarig. När Lillan skickar rekvisi-
tionen till hyresgästen meddelar hon samtidigt 
när blomlådorna kommer att köras ut.  

Om ni planterar och vill fika tillsammans, 
påminner vi om ”Kaffekorgen” som kan 
beställas i vår reception, tel 0225-343 35.

Högtflygande planer! 
Här presenterar vi nu vår senaste medhjäl-
pare. Denna lilla drönare kommer att hjälpa 
oss att på ett effektivt och tidsbesparande vis 
hålla koll och kontroll på såväl tak som häng- 
rännor och det på ett sätt som helt eliminerar 
riskerna för fallolyckor och dylikt.

Ronderingar med hjälp av denna lilla 
krabat kommer att ske fortlöpande över hela 
beståndet med start här under våren för att 
säkerställa fastigheternas funktion för er som 
hyresgäster.

Backliden, Långshyttan 
Vi renoverar åtta lägenheter vid Backliden 
5 A-B, Långshyttan. Det är 2 rok och 3 rok, 
med balkong eller uteplats. Trapphuset 5 B 
kommer att vara för seniorer, 65+.
Lägenheterna blir inflyttningsklara under 
maj 2020.

Ring våra uthyrare för mer information: 
Gun-Britt Janbjer, tel 0225-343 32
Anki Åberg, tel 0225-343 33.



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

UTHYRNING
Lägenheter, lokaler
Tel 0225 - 343  32, 343 33

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

AB Hedemorabostäder, Box 76, 776 22  Hedemora. Tel vx 0225-343 00 
Besöksadress: Åkargatan 1, Hedemora.  www.hedemorabostader.se   
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Områdesträffar
Vår personal kommer ut till ditt område vartannat år på en så kallad ”områdesträff”.

Tyvärr kommer det få personer på 
andra områden. När du ser inbjudan till 
områdesträff, ta gärna med grannen och 
kom tillsammans, vi bjuder på fika. Har ni 
synpunkter på vilken lokal mötet sker i eller 
om det är fel med dagtid eller kvällstid, så 
berätta det för oss också. Det är viktigt för 
oss att träffa er hyresgäster!

Då vill vi gärna att du är med och berättar 
om vad du tycker är bra eller vad som kan 
ändras på i ditt bostadsområde. Vi skriver 
minnesanteckningar och skickar ut dem 
efter mötet tillsammans med kommande 
hyresavi. I utskicket kommer det svar på 
eventuella frågor som ställts.

I vissa områden är hyresgästerna väldigt 
engagerade och kommer på våra möten.


