Nyheter och info från Hedemorabostäder
Juni 2015

September 2021

Lediga lägenheter Västra Nygatan-Tallgatan,Vikmanshyttan.

Höstens arbete
Vi går en spännande höst till mötes.
Arbetet med att fylla Migrationsverkets 58
lägenheter har bara börjat. En del renoveringsbehov finns, men det är positivt för
den nya hyresgästen att kunna välja tapeter.

om ni byter lägenhet internt inom vårt
företag. Då kanske det blir intressant för
dig att flytta till våra ytterområden eller
bra om du behöver byta till nedre botten på äldre dagar. Håll kontakt med våra
uthyrare.

Jag hoppas att ni hyresgäster kommer att
se vår marknadsföring i regionen framöver.
Vi kommer även att vända oss till Stockholmstrakten, allt för att locka nya invånare
till Hedemora kommun.

Med hopp om att
områdesträffarna
kommer igång
under hösten

En nyhet för er befintliga hyresgäster är
att ni nu har 2 månaders uppsägningstid

Erik Kristiansson,
Vd

Projekt på gång

Bild från sommarens takbyte på Hemgatan-Slöjdgatan.

Nyhet för
hyresgäster
Ni hyresgäster har
numera 2 månaders
uppsägningstid när ni
behöver byta lägenhet
inom företaget.

Kall bil
Kallare tider kommer.
Behöver du hyra
motorvärmare eller
garage, ring Anki Åberg
tel 0225-343 33.

Inför värmesäsongen inomhus
Vi får många frågor om värmen i september. Det kan
vara bra att känna till att
värmen styrs av utomhustemperaturen och rumstemperaturen. Ju kallare
ute, desto mer värme ut i
värmesystemet. Blir det för
varmt i rummet, stänger
termostaten på elementen.
I våra lägenheter tillhandahåller vi värme för att uppnå

21 grader (+-1o C) under
värmesäsongen.
Inomhusklimatet påverkas
i stor utsträckning av den
boendes vädringsvanor samt
möblering. Stora möbler
såsom sängar och soffor
placeras ej mot radiatorer,
inte heller gardiner och
dekorationer, då man inte får
avsedd luftström vid fönster.

Endast papperspåsar i komposten!
Sedan några år tillbaka används allt insamlat matavfall från Hedemora
kommun till biogasproduktion. Gasen används sedan som fordonsgas
eller till produktion av värme eller el. För att produktionen av biogas ska
kunna ske på ett effektivt sätt får endast de papperspåsar som tillhandahålls av Hedemora Energi användas vid utsortering av matavfall.
Det finns påsar i handeln
som saluförs som 100%
nedbrytbara/komposterbara
och är tillverkade av stärkelse
men dessa påsar stör rötningsprocessen och får därför
inte användas.
Har du frågor eller funderingar,
kontakta Hedemora Energi:
kontakt@hedemoraenergi.se
eller på telefon 0225-34920

www.hedemoraenergi.se

Skicka in din bästa läsarbild
Mejla ditt foto till:
info@hedemorabostader.se

Blomsterbåge på Kyrkogatan 6, Hedemora.

Blomlåda kv Hästskon, Vikmanshyttan.

Underhåll som hyresgästen ansvarar för:

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

maskin. När det gäller diskmaskin ska
hyresvärden tillfrågas då den ska installeras
fackmannamässigt.
• Vid flytt gäller återställning av eventuellt
borttagen lägenhetsutrustning såsom
badkar, innerdörrar, hatthylla, garderober
och skåp.
• Ventilationsdon ska dammsugas vid
synligt damm.

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

UTHYRNING
Lägenheter, lokaler
Tel 0225 - 343 32, 343 33
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• Byte av glödlampor, lysrör och säkringar. Gäller även lampor i vitvaror och
badrumsskåp.
• Rengöring av fettfilter i spiskåpa.
• Rengöring av golvbrunn, avlopp till
tvättställ och köksavlopp. Om du har ett
större avloppsstopp, felanmäl, använd inte
propplösare.
• In- och urkoppling av tvätt- och disk-

