
Elektroniska utskick 
och elektroniska fak-
turor 

Från och med den här aviseringen 
sker inte längre utskriften av faktu-
ror, hyresavier, nyhetsbrev m.m. 
hos oss på Bergs Hyreshus. Vi skick-
ar allting elektroniskt till ett företag 
som hanterar detta. Det är en del i 
förberedelserna att kunna erbjuda 
e-faktura direkt till din bank. Vår 
ambition är att kunna erbjuda e-

faktura nå-
gon gång 
under 
2018. Be-
höver du en 
kopia? Då 
ringer du 

till oss direkt. 

God Jul &  

Gott Nytt År 
önskar vi på Bergs Hyreshus 

Vi hoppas ni alla tar er tid att umgås. Tänk gärna på de 
som är ensamma denna tid på året—varför inte bjuda 
på en kopp kaffe? Med bara någon vecka kvar till jul 
passar vi på att önska alla våra hyresgäster en lugn 
och skön julhelg och ett trevligt nyår.  

 

 

 

Våra öppettider i samband med 
jul– och nyårshelgerna 

I samband med jul– och nyårshelgerna har vi kundtjänst och reception 
öppet enligt följande: 
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Det är kul att det går 

framåt och att det finns 

verklig framtidstro hos 

våra ägare Bergs kom-

mun. 
 
Hans Green, 
VD 

” 

” 

VD har ordet sida 2 

Parkeringar sida 2 

Snöröjning sida 2  

Idrottshall sida 2 

Dag Datum   Öppettid 

Söndag 2017-12-24 Julafton Stängt 

Måndag 2017-12-25 Juldagen Stängt 

Tisdag 2017-12-26 Annandag jul Stängt 

Onsdag 2017-12-27   9-12, 13-15 

Torsdag 2017-12-28   9-12, 13-15 

Fredag 2017-12-29   9-12, 13-15 

Lördag 2017-12-30   Stängt 

Söndag 2017-12-31 Nyårsafton Stängt 

Måndag 2018-01-01 Nyårsdagen Stängt 

Tisdag 2018-01-02   9-12, 13-15 

Onsdag 2018-01-03   9-12, 13-15 

Torsdag 2018-01-04   9-12, 13-15 

Fredag 2018-01-05 Trettondagsafton 9-12 

Lördag 2018-01-06 Trettondagen Stängt 

Söndag 2018-01-07   Stängt 



Ny idrottshall till Svenstavik 

Bergs Hyreshus har fått uppdraget att bygga en ny 
idrottshall i Svenstavik. Just nu pågår förberedelser-
na för fullt för att få ut upphandlingen. Går alla pla-
ner i lås bör det vara dags för ett första träningspass 
sommaren 2019. Syftet med idrottshallen är i första 
hand att stärka Svenstaviks skolas verksamhet. Hallen 
blir drygt 1700 kvm stor och kommer att ha ett mindre 
kafé och en läktare som rymmer 150 personer. De id-

rotter som den utrustas för från start är handboll, vol-
leyboll, badminton och innebandy.  

Information om parkeringar 

Vi har ju tidigare berättat att vi kommer börja parkeringsbe-

vaka, detta har tyvärr dragit ut på tiden men kommer påbör-

jas under de första månaderna nästa år. Nu vill vi uppmana 

alla som inte hyr en parkeringsplats men som använder sig 

av en att ta kontakt med oss på 0687-164 50 för att börja 

hyra en. Detta för att ni ska slippa få en parkeringsbot. Det 

ingår ingen parkeringsplats i någon lägenhet, så vet ni med er att 

ni parkerar er bil utan att betala något för det, hör av er.  I sam-

manhanget vill vi också vara tydliga med att besöks– eller gäst-

parkeringar är till för de som besöker våra hyresgäster, inte för 

boende eller lokalhyresgäster. 

 

Snöröjning 

Glädjande nog är det vitt och snö ute i skrivande stund. Det blir ljust och 

fint med ett snötäcke och hör vintern till. Under de första snöfallen i år har 

det varit ett antal personer som hört av sig till oss och undrat hur vi priori-

terar när det röjs snö och sandas. På de orter där vi har bussterminaler och 

vård inklusive äldreboenden och hälsocentraler prioriterar vi dessa. Detta 

för att underlätta för den trafik och de personer som 

oftast har det svårast att ta sig fram. Därefter tas stora 

offentliga lokaler där trafiken är intensiv och sedan blir 

det röjt utifrån hur det går absolut fortast att ta sig 

runt. Vi använder entreprenörer i nästan alla fall till att 

sköta parkeringar, vägar och gångvägar. In till porten 

kan det bli ett litet område som vi själva sköter och där försöker vi vara på 

plats så snart vi har möjlighet—inte ovanligt att vi är där före plogen. 

 

Vinter ! 

Jag har alltid gillat 
vintern. Det blir ljust 
och det går att åka 
skidor. Det ger också 
frågor här på jobbet 

har jag märkt. Snöröjning och sand-
ning engagerar och åsikterna är 
många. 
Just nu laddar vi för ett 2018 som 
ser ut att kunna bli ett byggandets 
år: vi har beställning på ny idrotts-
hall i Svenstavik, ny förskola till 
Svenstavik samt expansion av för-
skolan i Klövsjö. Samtidigt förbere-
der vi ganska stora underhållsar-
beten på sina håll. Det är kul att 
det går framåt och att det finns 
verklig framtidstro hos våra ägare 
Bergs kommun. 

Nu följer en period då jag själv 
kommer att umgås mycket med 
familj, släkt och vänner. Jag önskar 
er alla en skön vinterperiod. 

God Jul och Gott Nytt År! 
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