Nyhetsbrevet mars 2018
Snö !
För första gången på flera år har vi nu en
vinter med riktigt mycket snö. Faktiskt
ganska mycket mer än normalt och tidvis
har det varit besvärligt. Det har vid en del
tillfällen kommit så mycket snö att varken
vi eller våra entreprenörer hunnit med att
ta bort snön i tillräcklig takt. I skrivande
stund arbetar vi på att skotta en mängd tak
och förbereda för kommande vår och snösmältning.
Vintern har också inneburit att det funnits
bra skidspår och bra möjligheter till vintersport i alla byar där våra lägenheter finns, en stor glädje för de flesta
barn.

Ny form på Nyhetsbrevet
Förra hyresaviseringen var den första som gjordes helt automatiserad från oss. Vi skriver inte längre ut någonting
lokal hos oss och vi plockar inte längre kuvert, utan det sköts helt automatiskt via ett annat företag. Vi upptäckte
då att layouten på vårt nyhetsbrev inte passade ihop med hur nyhetsbrevet trycktes. Bl.a. har en del färger förändrats vilket gjort att de som inte ser så bra fick det svårare att läsa. Därför har vi nu tagit fram en ny form och
vår förhoppning är att det ska fungera bättre.
Från och med den här utgåvan av nyhetsbrevet finns det också tillgängligt på vår hemsida och då är formatet det
samma. Tanken är att formen ska vara lättläst såväl på papper som dator eller telefon & surfplatta.

Fåglar och matning
Innehåll sidan 2
VD har ordet
Grill & sommar
Grovsopor

En vinter som den här är det lätt att
känna att man vill göra en insats för
alla djur som har det svårt. Och
kanske
då
särskilt
fåglarna.
Trots att det kan kännas hårt måste
vi konstatera att man inte kan mata
fåglar från sin balkong eller uteplats.
De kommer att sätta sig även hos
grannarna och både skräpa och
smutsa ned. Håller man inte efter är
det en källa för smitta och kan dess-

utom locka till
sig gnagare och
andra skadedjur.
Samma sak gäller öppen matning av katter och
hundar utomhus genom att bara
ställa ut mat. Det drar till sig gnagare och skadedjur. Har man hund
eller katt kan man givetvis mata dem
på sin uteplats eller balkong där
man har kontroll på maten.

Nyhetsbrevet mars 2018
Nya projekt
Bergs Hyreshus AB har några riktigt
stora byggprojekt som snart kommer att genomföras. Först ut är en
ny idrottshall till skolområdet i
Svenstavik som redan är upphandlad och kommer att vara klar till
starten av höstterminen 2019. På
samma skolområde tar vi också fram
planer för en ny förskola samtidigt
som vi förbereder utbyggnad av
Klövsjö skola med en förskoleavdelning till. En naturlig utveckling att
öka kapaciteten i skola och fritid då
kommunen växer. Vi har bidragit
med fler bostäder och nu bidrar vi
med att utöka i samhället runt omkring—och det känns bra: Bergs Hyreshus AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Bergs kommun. Vad kan då vara bättre än att
bidra till utvecklingen framåt?

Grillsäsong & sommar
på gång
Så här mitt i vintern är det dags att
titta mot sommaren. Och då vill vi
komma med några råd som är viktiga att tänka på inför och under
sommaren:

•

•
VD

Grilla inte på balkongen om
du har gas– eller kolgrill.
Det är en brandfara och det
ger nästan alltid besvär för
grannarna. Om du vill grilla på
balkongen använd en el-grill.
Har du gas– eller kolgrill får du
Studsmattor och pooler är
grilla utomhus och då en bit •
inte tillåtna att ställa upp
bort från själva huset så att
kring
våra
hyreshus.
det inte är brandfarligt och att
Det är en säkerhetsfråga för
grannarna inte besväras av rök
att alla hyresgäster ska kunna
och os. Glöm inte släcka din
känna sig trygga.
grill när du är klar och ha alltid
med vatten för att kunna Vi hoppas att ni alla ska njuta av
släcka ev. brand.
sommaren och kanske också hitta
Vårstäda lägenhet och förråd. nya bekanta bland grannarna. Varför
Gör det i tid så att det passar inte bjuda på en kopp kaffe utom
hus en skön kväll?

Städning, förrådsrensning och grovsopor

soffor, TV-apparater, cyklar etc. Dvs.
allt som inte är hushållssopor eller
källsortering och inte heller miljöfarSom en service till våra bostadshy- ligt avfall. Det miljöfarliga avfallet
resgäster kommer vi under ett dygn måste lämnas in på av kommunen
ställa ut sopcontainers i våra områ- anvisad plats.
den. Det är för att ni som hyresgäs- Från 12:00 finns container på plats
ter ska kunna vårstäda, rensa ur för- ett dygn på följande platser och darådet och slänga grovsopor. gar:
Till grovsopor räknas bl.a. gamla
Bergs Hyreshus AB
Skede 910
845 94 HACKÅS

med vår grovsopshämtning så
slipper ni åka till sopstationen
själva.

Telefon
0687—164 50

15/5 Myrviken, Krokvägen 6
15/5 Hackås, Hovslidens pannC

15/5 Svenstavik, Granvägen
16/5 Hackås, Skogsgläntan 2
16/5 Svenstavik, Ringvägen 6
16/5 Åsarna, Tysta vägen
16/5 Oviken, Åbbåsvägen
17/5 Svenstavik, Ängesvägen 8
17/5 Hoverberg, nr 432
info@bergshyreshus.se
bergshyreshus.se
Ansvarig utgivare: Hans Green

