
Ny adress till Bergs 
Hyreshus 

Precis som de flesta av våra hyres-
gäster får vi nytt postnummer. Det 
gör att vår adress från och med 
måndag 2017-03-06 är Bergs Hyres-
hus AB, Skede 910, 845 94 HACKÅS. 

Nya postnummer  

Posten förändrar just nu indelning-
en i postnummer. Det gör att näst-
an varenda lägenhet och lokal som 
Bergs Hyreshus AB äger får nytt 

postnummer. 
Alla som är be-
rörda ska ha fått 
ett meddelande 
i sin brevlåda 
från Posten. 

Bergs Hyreshus bygger nya bostäder vid 
Hovsliden i Hackås 

Sedan några veckor tillbaka är grävmaskinerna på plats i Hackås och gräver 
för husgrunderna till våra nya hus. Vi bygger tre stycken en-plans hus med 
två stycken 2RoK i varje, sammanlagt 6 stycken lägenheter. Lägenheterna 
är anpassade för att alla skall kunna hyra där, även om man har svårt att 
röra sig och behöver en rullator. I varje lägenhet finns det tvättmaskin, 
torktumlare och diskmaskin. Och en av fördelarna med att bygga en-plans 
hus är att 
alla har 
egen in-
gång och 
en liten 
uteplats. 
Förråd 
finns i ut-
rymmen på 
gården och 
det finns 
givetvis 
möjlighet 
att hyra till 
parkerings-
plats med 
motorvärmaruttag. Preliminärt är lägenheterna klara för inflyttning till 1:a 
september och det går redan i dag att ställa sig på kö via Mina Sidor eller 
genom att ringa till oss på 0687-164 50. Inom någon månad kommer vi 
också att publicera mer information på vår hemsida. 

 
 

Nya bostäder i Svenstavik 

Vi bygger just nu om ett före detta HVB hem på Violvägen 2 A-B till åtta nya  
lägenheter. Det blir fyra stycken 3RoK, två stycken 2RoK och två stycken 
1RoK och vi räknar med att lägenheterna är klara för uthyrning till 2017-05
-01. Lägenheterna blir i helt nyrenoverad standard, dvs. nya dörrar, nya 
golv, nya tapeter, nya garderober, nytt kök med diskmaskin, tvättmaskin 
och torktumlare. Samtidigt målas också trapphuset om för att vara lika 
fräscht som lägenheterna. Du som är intresserad av någon av dessa lägen-
heter—logga in på Mina Sidor och ställ dig i kö och markera att du vill få e-
post utskick när vi har objekt som matchar. Vi gör sedan en matchning när 
vi publicerar lägenheterna för uthyrning vilket sker under slutet av första 
veckan i mars. Och för dig som inte vill eller har möjlighet att ställa dig i kö 
via Mina Sidor: slå oss en signal på 0687-164 50 så hjälper vi dig. 

 

 

 

Nyhetsbrevet 
mars 2017 

Sedan gäller det att 

satsningarna på bostäder 

går hand i hand med 

andra delar i samhället. 
 
Hans Green, 
VD 
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VD har ordet sida 2 

Invigning Lägdan sida 2 

Våren Sida 2  

  

               Arbete med grunderna vid Hovsliden i Hackås. Foto: Tord Lundin 



Våren kommer 

Vi går mot våren och årstiden med 
barmark då vi alla vill 
vara utomhus extra 
mycket. Vi tycker det är 
väldigt trevligt om våra 
hyresgäster använder de 
utomhusytor som finns, 
ofta kan man lära känna 

nya människor. Det finns några saker 
vi vill påminna om: 

 Grilla inte på balkongen. An-
vänd uteplats eller håll 
till på gräsmattan ut-
anför och inte direkt 
bredvid fasaden. Dels 
av omsorg om gran-
narna, dels för att 
minska brandfaran. 

 Kom ihåg att plocka upp efter 
utomhusfesten så att det är 
lika välkomnande för nästa. 

 Elda inte på gräsmattan eller 
gångvägar m.m. Använd en 
grill. 

Nu njuter vi tillsammans av våren 
och att dygnet har så många fler 
ljusa timmar. 

Lägdans förskola invigd  

Sista februari invigdes Lägdans förskola. Det är den nya förskolan på fem 
avdelningar som byggts i Myrviken och den ligger precis ovanför Myrvikens 
skola. Invigningen hade sång på sydsamiska av barnkör och givetvis fick 
också barnen klippa bandet. Det öppna huset på invigningsdagen lockade 
också många besökare. För Myrviken gör det här att vi numera har en ny 
central del för barn och ungdomar: allt från Lägdans förskola via Myrvikens 
skola till Mötesplats Oviken.  

 

Bostäder ! 

Det har knappast 
undgått någon att vi 
blir fler i Sverige just 
nu. Och det gäller 
givetvis också i Bergs 

kommun. Vi är Bergs Kommuns 
fastighetsbolag och vi satsar just nu 
hårt för att bidra till att lösa de be-
hov av fler bostäder som finns. 
Dels bygger vi nya hus med lägen-
heter i Hackås men vi omvandlar 
också lokaler med bra lägen till lä-
genheter. I första steget ger det 
åtta lägenheter i Svenstavik, som 
dessutom snart är klara. Sedan gäl-
ler det att satsningarna på bostä-
der går hand i hand med andra de-
lar i samhället. Och där är vårt 
samarbete inom Bergs Kommuns 
olika delar och företag väldigt vik-
tigt. Ett resultat av det är en ny för-
skola i Myrviken. Det är stora ut-
maningar och det är roliga utma-
ningar där vi får sträcka på oss för 
att åstadkomma bästa möjliga för 
Bergs kommun. 
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Ansvarig utgivare: Hans Green 
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