
Tesfai jobbade i vården, men drömmen om 
en egen affär har alltid funnits där. I hem-
landet Eritrea hjälpte han till i pappans affär. 
När vår lokal på Ämbetsgatan 6, Hedemora, 
blev ledig tog han steget och hyr den för 
försäljning av torra varor. Många vill köpa 
kryddor, kornmjöl, kaffebönor, porslin med 
mera från hemlandet. I lokalen finns även 
möjlighet att bli klippt samt att spela biljard. 

Då vi hälsade på i lokalen fick vi lära oss 
att bröd heter injera och mjöl heter teff på 
tigrinska. Vi önskar Tesfai och Senait lycka 
till med nya affären!
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Tesfai och Senait.

Ny affär Afro Habesha 
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Hårklippning och biljard finns också i lokalen.



Valborg hade hört att det är svårt att få 
lägenhet i Hedemora och började samla 
köpoäng tidigt. Efter 54 år i villan började 
det kännas jobbigt med gräsklippning och 
snöskottning. 

När det blev tal om att bygga om Lands-
gatan 39-41 till just ett +65-boende kände 
hon ”Toppen, där vill jag verkligen bo”. 
Med höga poäng i vår bostadskö kunde hon 
välja rätt lägenhet efter hennes önskemål. 
Nu har hon bott där i drygt ett halvår och 
allt känns så bra. Det är tyst och lugnt, 
trevliga grannar att prata med på avstånd och 
hissen är bra för att köra matkassarna i. Än så 
länge vill Valborg gå i trapporna. 

En trevlig sittplats finns ute på gräsmattan, 
där blir det säkert en och annan kaffekopp i 
sommar. Lokalen i källaren är möblerad och 

bara väntar på att seniorerna kan träffas och 
hitta på aktiviteter tillsammans. ”Gräset kan 
växa och snön kan vräka ner, jag behöver 
inte bry mig” säger Valborg med ett stort 
leende.

Valborg stortrivs i nya lägenheten 

Valborg behöver inte tänka på att klippa gräset 
och det är tyst och lugnt.

Dags att flytta hemifrån?  
Från 1 juni kan ungdomar som fyllt 16 år börja samla köpoäng 
för lägenhet hos oss. När du sedan fyller 18 år kan du söka 
egen lägenhet och kanske få ett eget hyresavtal. Kundanmälan 
gör du via vår hemsida.

Ring för mer information

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

www.hedemorabostader.se

Samla köpoäng redan nu!

Vill du välja tapet?

Funderar du på att sälja din villa?
Vi har några lägenheter som ska renoveras 
i Vikmanshyttan, Långshyttan och Garpen-
berg. Går du i tankar om att sälja eller byta 
bostad? Hör av dig till våra uthyrare. 
Du bestämmer tapeter och vi ser till att 
lägenheten blir inflyttningsklar. 

Ring för mer information

Gun-Britt Janbjer, 0225 - 343 32
Anki Åberg, 0225 - 343 33
www.hedemorabostader.se



Vi är med i allmännyttans klimatinitiativ, 
där det idag är 184 företag anslutna med 
714 000 lägenheter. 

Nya tvättmaskiner, med självdosering av 
tvättmedel, är installerade på Västra Järnvägs-
gatan 7. Dessa provas under en tid och sedan 
görs en utvärdering av funktionerna och 
hur ni hyresgäster upplever att det fungerar. 
Efter utvärderingen tas beslut om att even-
tuellt ersätta maskinerna även i de andra 
husen i samma bostadsområde. Maskinerna 
är en del i detta arbete och de är miljö- 
certifierade enligt ISO 14001, vilket är i 
linje med våra miljömål och hållbarhetsmål.

Påfyllning i maskinerna sker automatiskt 
och man ska alltså inte fylla på med eget 
tvättmedel eller sköljmedel. Maskinerna har 
instruktioner på många olika språk. 

Självdoserande tvättmaskiner i kv Hammaren 

Områdesansvarige Rolf Rantamäki visar  
automatisk påfyllning av tvätt- och sköljmedel.

Utegruppen på gång
Utegruppen med sommarjobbarna är i full 
gång, läs gärna deras påminnelse på sista 
sidan. Deras senaste projekt är en nyplan-
terad häck ”Prinsesspirea” vid Landsgatan 
39-41.

Vid de nyrenoverade lägenheterna, 
Backliden 5 i Långshyttan, har Amanda 
Kåll anlagt en ny fin perennarabatt. Av de 
8 nyrenoverade lägenheterna är det endast 
3 st lediga kvar. Hyresgästerna får njuta av 
septembersolros, vallmo, trädgårdssolbrud 
samt vårkrage och färgerna blir gult, orange 
och rött.

Rabatten vid Tornvägen 8, Långshyttan, 
kommer att gå i blått, rosa och vitt med bl.a. 

bolltistel, kärleksört, brittsommaraster och 
höstanemon.

Målet är att få:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• Minskad energianvändning med 30%,  
 räknat från år 2007.

Amanda Kåll framför Anna Vestlund och Jan 
Holmberg som sköter utemiljön i Långshyttan.
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Sommartider hos oss
•  Kontoret på Åkargatan 1 har sommar-

tider från 21 juni till 31 augusti.
•  Måndag till fredag har vi öppet kl 10-12 

och kl 13-15. Nu i Coronatider undviker 
vi besök, men ring eller mejla oss gärna.

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

Förvaringsskåp finns 
att hyra i entrén
I trapphusen får det inte finnas några saker. 

Vi påminner om att det finns före detta 
sopskåp vid entréerna att hyra för leksaker 
och dylikt på många av våra områden. 

De kostar cirka 100-200 kr/månad 
 be roende på storlek.

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.

Ha en säker sommar

Grilla går bra – ute 
på gården.


