
Eventuella kanalby-
ten för TV 

Vi har precis fått reda på att Telia, 
som levererar digital-TV till oss, 
eventuellt måste sluta sända vissa 
kanaler. Det här är något som ligger 
utom vår kontroll och det är be-
klagligt att vi har fått informationen 
så sent. Det utbud som ingår för 
våra hyresgäster är kanalpaket La-
gom. Och där påverkas kanalerna 
Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Euros-
port 1&2, Discovery, Discovery Sci-
ence, Discovery World, Discovery 
ID, TLC, och Animal Planet. För de 
hyresgäster som köpt till annat ut-
bud kan även andra kanaler påver-
kas. Utbudet ersätts med andra ka-
naler och lösningar om stängningen 
sker. För dagsaktuell information se 
Telias hemsida telia.se/tvinfo 

Nu ligger de nya lägenheterna vid Hovsliden i 
Hackås ute för uthyrning 

Lägenheterna som byggs är ett marknära boende i parhus där varje lä-
genhet har egen ingång och egen uteplats. Storleken är 2 RoK på 56 m2. 

För att anmäla intresse går man in på Bergs 
Hyreshus ABs hemsida berghyreshus.se Lä-
genheterna är i ett första steg publicerade 
till 11/6 varefter de kommer att erbjudas till 
intresserade. Inflyttning är planerat från och 
med 2017-09-01 och hyran blir 5995 kr / 
månad. Då ingår en något högre standard med diskmaskin, spis med häll, 
tvättmaskin och torktumlare m.m. I direkt anslutning till parhusen finns 
också parkeringsplatser med klimatstyrning att hyra för de boende. Givet-
vis är fiber indragen i lägenheterna och hyresgästerna kan själva välja vil-
ken typ av anslutning de vill skaffa. Via fibern kommer också de 18 TV ka-
nalerna som ingår som standard i hyran. 

Det är en öppen planlösning och den går att ladda ned från vår hemsida för 
den som vill fundera själv. Här ovan visar vi en exempelmöblerad planlös-
ning i 3D. Där syns två stycken lägenheter, dvs. ett helt parhus. 
Vi har valt att lägga lite högre produktions-kostnad för att få hus som är 
energieffektivare än vad byggnormen kräver. Det är dels bra för miljön och 
dels har det öppnat möjligheten att kunna söka investeringsstöd för bo-
stadsbyggande, vilket också beviljats. Att ta lite extra hänsyn till miljön har 
varit naturligt. Läget för de nya lägenheterna är naturskönt med utsikt över 
Storsjön och den jämtländska fjällvärlden i horisonten. 
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Och plötsligt var det 

sommar med utslagna 

träd, blommor och gröna 

gräsmattor som växer som 

aldrig förr. 
 
Hans Green, 
VD 
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Påminnelsehantering 

Idag skickar vi ut en manuell påmin-
nelse om er hyra är 
obetald några dagar in i 
månaden, för att sedan 
ytterligare 10 dagar se-
nare skicka obetald fak-
tura till Profina för inkassohantering. 
Från och med hyran för juli så slopar 

vi steget med att skicka en manuell 
påminnelse. Istället skick-
as obetalda hyror direkt 
till Profina för inkasso-
hantering när betalning 
ej erhållits i tid. Kom ihåg 

att betala din hyra i tid! Har ni be-
kymmer någon månad så hör av er 

till oss i tid så kan vi kanske bistå 
med en amorteringsplan för att lösa 
dina bekymmer. 

Årsredovisning 
Bergs Hyreshus AB har haft bolags-

stämma. Alla som vill ladda ner vår 

årsredovisning på bergshyreshus.se 

Kösystem 

I dagsläget finns det två olika typer av sätt att stå i kö och söka lägenhet på. 
Ställer man sig som sökande i vår kö så får man en poäng per dag man står 
i kö, ju fler poäng man har desto lättare är det att få ett erbjudande på lä-
genhet. Sedan finns det två sätt att söka lägenhet på; traditionell köansö-
kan och intresseanmälan. När det gäller traditionell köansökan så får man 
önska område, storlek på lägenhet, maxhyra m.m. som ska jämföras med 
intresseanmälan där man söker en specifik lägenhet som har blivit ledig 
och publicerats på vår hemsida. Vi vill rekommendera att man gör egna 
intresseanmälningar på webben med sitt egna privata inlogg, kontakta oss 
om ni vill ha hjälp med inlogget, detta för att spara sina poäng och öka 
chanserna att få just den lägenheten man vill ha. Vad som händer med 
traditionella köansökningar är att ni kan få erbjudande om lägenheter ni 
absolut inte vill ha och då riskerar ni att förlora era poäng. Poängen noll-
ställs nämligen efter 3 stycken nej alternativt om man inte svarar alls. Så 

rekommendationen ställ er som sökande hos oss och håll koll på vår hem-
sida bergshyreshus.se efter intressant lägenhet. Ni kan även prenumerera 
på nypublicerade lägenheter inom ett visst område, då får ni ett mejl när 
det publiceras något med de premisserna som ni har satt.  
Har ni frågor tveka inte att kontakta oss, vi vill att detta ska flyta så bra som 
möjligt. Om in får något konstigt mejl med avsändare från oss hör också av 
er så ska vi försöka hjälpa er. Vi vet om att det ibland skickas ut mejl utan 
innehåll med orden ”Missing text”, får ni det får ni höra av er så ska vi 
hjälpa er så bra som möjligt.  

 

Sommar ! 

Vintern och våren 
har gått verkligt fort 
och det har hänt 
massor hos oss på 
Bergs Hyreshus. I 

början av året invigdes den nya för-
skolan vi byggt i Myrviken, vi har 
byggt om lokaler till 8 lägenheter i 
Svenstavik och vi bygger 6 nya lä-
genheter i Hackås. Och plötsligt var 
det sommar med utslagna träd, 
blommor och gröna gräsmattor 
som växer som aldrig förr. 

Bergs Hyreshus har gjort klart bok-
slutet för förra året och haft bo-
lagsstämma. Vi har gjort ett bra 
jobb och gör ett plus för vår egen 
verksamhet trots våra fortsatt 
stora satsningar på underhåll. Stort 
tack till vår engagerade personal 
för deras insatser! 

Nu väntar en sommar med för-
hoppningsvis mycket sol och en del 
ledighet för min del. Jag önskar er 
alla en glad sommar 
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