
Vinnare i vår 25-års 
tävling 
Vi grattar Gunni Jakobsson i Rätan 
för 4 rätt och närmast på utslags-
frågan som vi hade på öppet hus 19 
oktober. Antalet kanelbullar som 
delades ut var 1000 till antalet. 

Tack för alla som deltog! Nu blickar 
vi mot 25 nya år.  

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på Bergs Hyreshus alla våra 

          hyresgäster 

Under storhelgerna har vi i stort sett öppet som vanligt 
med några få undantag: 

Fredag 23/12 stänger vi kontor och telefon kl 12:00 
Torsdag 5/1 stänger vi kontor och telefon kl 12:00 
Fredag 6/1 har vi stängt. 

 
 

Nya öppettider  

Bergs Hyrshus har sedan 1/12 ändrat öppettiderna. Vi har receptionen vid 
vårt kontor i Hackås och telefon i kundtjänst, 0687-164 50, öppet alla var-
dagar mellan 09:00-12:00 samt 13:00-15:00. 

Behöver du träffa oss utanför dessa tider är du välkommen att boka tid. 

 

Enkäter  

Som flera av er säkert redan märkt så har vi börjat skicka ut enkäter i sam-
band med inflyttning, byte av lägenhet samt vid utförda felanmälan. Det 
gör vi i ett samarbete med ett företag som heter Vinna Matchen. Vinna 
Matchen är ett företag som arbetar med metodstöd och hjälp för att på 
olika vis stödja företag att förbättra sina verksamheter. Då vi ständigt strä-
var efter att förbättra Bergs Hyreshus så vill vi uppmana er att svara på de 
enkäter som ni får mailat till er. Vi vill även 
uppmana er att registrera en giltig mailadress 
på vår hemsida eller via telefon till oss. Ge-
nom att svara på dessa enkäter så kan vi bli 
effektivare och på ett bättre sätt se till att ni 
hyresgäster blir nöjdare och får bättre service. 
Enkäterna består av några korta, snabba frå-
gor som ger oss en bättre bild av vad ni som 
hyresgäster tycker om vår service och utifrån det kan vi bli bättre på att 
hjälpa er.  De svar vi får av er är självklart helt anonyma om ni inte själva 
fyller i rutan med kontaktuppgifter, detta är helt valfritt. Men vi vill såklart 
alltid förbättra oss och därför ser vi gärna att ni svarar på de enkäter ni får. 
Det ligger också en spärr så att ni som hyresgäster inte får en enkät oftare 
än var tredje månad så var inte oroliga att registrera er mailadress. Vi kom-
mer inte att fylla er mailbox med enkäter.  

 

 

 

Nyhetsbrevet 
december 2016 

Den 18:e januari 2017 

räknar vi med att försko-

lan är klar. 
 
Sven-Erik Freskgård, 
Projektledare 
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2017 års lägenhets-

hyror är klara 

Vi har slutfört årets förhandlingar 
med Hyresgästföreningen. Hyrorna 
kommer att höjas med 0,75% från 
och med 2017-03-01 och de hyres-
gäster som inte har eget elabonne-
mang kopmmer att få en höjning av 
elkostnaderna med 30:-/ månad. 

Snart är förskolan i Myrviken klar 

 

Den 10 maj 2016 tecknades avtal med Abrahamssons Bygg från Hammer-
dal, att som totalentreprenör uppföra en ny förskola i Myrviken. 

Efter kompletterande projektering och beviljat bygglov satte byggandet av 
med väldig fart. Innan semesteruppehåll i juli var grund och husets 
stomme med ytterväggar och tak klara. Det gjorde att den torra perioden i 
maj-juni hade utnyttjats till fullo, med den följd att vi hade ett torrt hus un-
der tak innan sommarregnen. När bygget åter var igång efter semester, 
påbörjades arbetet med att sätta upp alla innerväggar och isolera. 
Vid den här tiden påbörjades även montage av VVS, el och ventilation. 
Även utanför huset pågick stora verksamheter med markjobb, som att göra 
tillfartsvägar, schakta för el, vatten, avlopp och fjärrvärme. Efter det fort-
satte markarbeten med att skapa en innergård till förskolan, där barnen 
kommer att få gott om utrymme för lek och aktiviteter. Under hösten har 
allt fortskridit och i oktober var betongplattan så pass torr att golvläggning 
kunde påbörjas. Flera rum var nu tillräckligt klara för att målnings och in-
redningsarbeten kunde starta. 

Den 18 januari 2017 räknar vi med att förskolan är klar, en besiktning kom-
mer då att äga rum och en del tillstånd skall erhållas från olika myndighet-
er. En vecka senare överlämnar vi förskolan till verksamhetsnämnden och 
alla barn med personal från Myre förskola kan flytta in. 

 

Ett spän-
nade år går 
mot sitt slut 

Just nu har halva de-
cember gått och ett 
spännande år går 

mot sitt slut. Bergs Hyreshus har 
fortsatt sin satsning på skötsel och 
underhåll för att öka trivseln hos 
våra hyresgäster, vi har handlat 
upp och nästan byggt klar en större 
förskola i Myrviken, vi har etablerat 
ett boende för ensamkommande 
asylsökande barn i Myrviken och 
just nu förbereder vi att bygga bo-
städer i Hackås. Vi har precis börjat 
mäta kontinuerligt hur vi upplevs 
vid inflyttning och felavhjälpning 
och kommer snart att genomföra 
en hyresgästundersökning. Målet 
är att med våra hyresgästers hjälp 
bli bättre på bemötande och att 
leverera det som efterfrågas. 

Nu vill jag passa på att önska Er alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År ! 
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