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Glad sommar önskar vi på Bergs Hyreshus alla våra hyresgäster ! 

Sommaren är redan här och om en dryg vecka är 

det midsommar. Sol och värme har vi haft länge 

och utemiljöerna är gröna och fina. Under som-

marmånaderna kommer vi att ha öppet som 

vanligt i vår kundservice, med undantag för mid-

sommarafton då vi har stängt. 

Vi på Bergs Hyreshus vill 

önska alla våra hyresgäster 

en trevlig sommar och en 

glad midsommar ! 

Boendemöten 

I slutet av augusti kommer vi att ha boendemöten. Vi vill träffa så många som möjligt som bor i våra områden 

och ha dialog kring hur det fungerar i våra områden. På mötena kommer ni att träffa VD Hans Green och fastig-

hetschef Mattias Persson samt också representant från Hyresgästföreningen. Vårt bestånd är spritt över stora 

ytor och vi kommer därför att ha tre möten, allt för att så många som möjligt ska ha möjlighet att komma. 

27/8  kl 17:30-19:00 Svenstavik, biblioteket Svenstaviks skola 

28/8 kl. 17:30-19:00 Hackås,  Föreningshuset 

30/8 kl 17:30-19:00 Myrviken, Mötesplats Oviken, caféet 

Välkomna ! 

Grillning & eld, en  

påminnelse 

Den varma och torra våren med en 

ännu varmare och torrare fortsätt-

ning har gjort att det är en mycket 

hög brandfara. 

Länsstyrelsen i Jämtland har den 2:a 

juni fattat beslut om eldningsförbud 

som gäller tills vidare. Det innebär 

att man inte får elda med öppen 

låga utomhus och inte heller grilla 

fritt i naturen. Brandfaran är också 

stor runt våra fastigheter och vi ber 

er därför att vara mycket försiktiga 

vid grillning och med cigarettfim-

par. Ska man grilla måste 

man använda en grill som 

är konstruerad för ända-

målet. T.ex. går det inte att 

använda engångsgrillar 

med tändmedel, de är inte säkra. 

Mer information på https://

www.lansstyrelsen.se/jamtland/ 
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VD har ordet 
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Parkerings 

övervakning  



Sommar, sol och se-

mester för många 

Solen har lyst som aldrig förr den 

här våren och försommaren. Nu går 

vi mot tiden på året då många är 

lediga och har möjlighet att njuta av 

all den fina natur som finns i direkt 

närhet till alla bostäder hos oss. Jag 

hoppas många tar chansen att njuta 

av den svenska sommaren på hem-

maplan. Här finns mycket att göra, 

dels ett antal bad, fjällen med vand-

ring, fiske, bärplockning lite längre 

fram i sommar, bara för att nämna 

några få saker. Bergs kommun har 

också bra information på sin  hem-

sida berg.se 

Glad sommar önskar jag er alla  

VD 

Första spadtaget och 

bygget är i gång—ny 

idrottshall i Svenstavik 

Torsdagen 2018-05-03 togs det for-
mella första spadtaget för ny idrotts-
hall i Svenstavik. 

Själva spadtaget togs av skolungdo-

mar från Bergs IK, kommunalrådet 

Therese Kärngard, Bergs Hyreshus 

ABs styrelseordförande Kent Ro-

senqvist, oppositionsråd Elise Ry-

der-Wikén och Trångsviken Bygg 

ABs VD Ulf Bernhardsson. 

- Idel glada miner över att en lång 

fråga nu äntligen går mot mål - re-

dan när jag började år 2012 var frå-

gan gammal och nu äntligen hän-

der det. Det har känts otroligt roligt 

att se det här bygget starta, säger 

Hans Green VD Bergs Hyreshus AB. 

Efter spadtaget bjöd vi på fika och 

tårta på fiket i Fjällgymnasiet, där 

också ritningar fanns med så att det 

gick att få information och svar på 

frågor. 

Själva bygget tog fart direkt efter  

första spadtaget och själva schakt-

jobben för grunden är nästan helt 

klara i skrivande stund. De första 

delarna har börjat gjutas och man 

börjar se på allvar att det blir en stor 

idrottshall som kommer att växa 

fram. 
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Parkeringsövervak-

ningen nu igång 

Många har säkert sett att det byts 

skyltar kring alla våra parkeringar. 

Det är för att parkeringsövervak-

ningen med vår nya entreprenör Q-

park nu är i gång. 

Tanken var att skylta om under vin-

tern, men det blev för mycket snö så 

vi har fått vänta tills nu 

med att montera nya 

skyltar. 

Övervakningen kom-

mer att ske på slump-

mässiga dagar och ti-

der och det är något som Q-park 

själva styr. Vårt syfte med parke-

ringsövervakningen är att skapa ord-

ning och reda ute bland våra parke-

ringar. Det är i dagsläget för 

många bilar som parkeras 

där de inte får stå och det 

är också en del bilar som 

parkeras på platser som 

andra hyresgäster hyr. Det 

är situationer som skapar osämja 

och det vill vi motverka. Du som be-

höver hyra en parkeringsplats—

kontakta oss så hjälper vi till. 

Bergs Hyreshus AB 

Skede 910 

845 94 HACKÅS 

Telefon 

0687—164 50 

 

info@bergshyreshus.se 

bergshyreshus.se 

Ansvarig utgivare: Hans Green 


