
Hos oss vill du bo ! 
                                       Å rsberä ttelse 2013 



 

Bergs Hyreshus AB är ett kommunalt fastighetsbolag ägt av Bergs kommun. Bolaget äger och för-

valtar drygt 500 lägenheter samt kommersiella-, industriella- och kommunala lokaler. Beståndet 

finns spritt inom hela Bergs kommun, med en koncentration till centralorten Svenstavik. Bolaget 

sysselsätter drygt 20 personer och har sitt säte i Svenstavik. 



2013 i backspegeln och  

framtiden i blickfånget 

När  vi ser tillbaka på 2013 framstår det som ett 

spännande år, då det bjöds på många spän-

nande händelser för Bergs Hyreshus AB. Det största pro-

jektet var byggandet av den nya delen vid Hackås skola, 

och det är också ett arbete som varit roligt att kunna få följa. 

Året blev också ett integrationens år. På vårt initiativ har Mi-

grationsverket haft möjligheten att etablera ett asylboende i 

Åsarna under våren 2013. Det var också ett år av utmaning. 

Vi har genomfört ett stort arbete i att börja regelbundet vär-

dera vårt fastighetsbestånd. Likaså har vi lagt stor kraft vid 

att utreda och planera för ett förändrat arbetssätt i organi-

sationen - ett arbetssätt som är tänkt att utgöra grunden för 

att kunna skapa ett förbättrat resultat, som kan omsättas i 

ett ökat underhåll av vårt fastighetsbestånd. 

 

Framåt  ser vi fortsatta utmaningar. Vi har fas-

tigheter som kräver en ökad omsorg, 

och vi har en ekonomisk situation som kräver fortsatt upp-

märksamhet. Vi ser ändå med tillförsikt på framtiden. Vi vill 

som bolag arbeta aktivt med att skapa förutsättningar att bo 

och verka i Bergs kommun. Det innebär att vi måste jobba 

med att erbjuda trygghet och attraktion för både de som vill 

bo hos oss, och de som vill verka med sina företag i våra 

lokaler. Vi måste vara modiga och våga satsa där efterfrå-

gan är störst, och vi måste vara med och visa på landsbyg-

dens möjligheter. För att klara detta måste vi fortsätta att 

ständigt utveckla och förbättra oss. Det blir en resa där vi 

varje dag tar små steg framåt. 

Vi möter framtiden med tillförsikt! 

Hans Green 

VD 

Jon Olofsson 

Styrelseordförande 









































 

0687-161 00 

bergshyreshus@berg.se 

www.bergshyreshus.se 

Vill du hyra en lokal? 

Eller en lägenhet? 

 

Kontakta oss ! 



 

 

Bergs Hyreshus AB 
 

Adress 

Lillhallva gen 9 

840 40 SVENSTÅVIK 

 

E-post 

bergshyreshus@berg.se 

 

Telefon 

0687-161 00 

 

Internet 

www.bergshyreshus..se 

 

Organisationsnummer 

556122-8890 

 

Säte 

Svenstavik 


