
Kundenkäter 

Under senare delen av våren gjor-
des kundenkäter. Både för de som 
hyr lägenhet och de som hyr lokal. I 
mitten av augusti har vi fått tillbaka 
sammanställning och analys från 
undersökningsföretaget och vi hål-
ler som bäst på att gå 
igenom det. 

Många har lämnat kom-
mentarer och önskar 
också att vi tar kontakt. Det är nå-
got som vi har börjat göra och räk-
nar med att bli klara med under 
närmaste månaden. 

Vi lottade ut en månadshyra bland 
de som svarade. Där har vinnaren 
dragit av undersökningsföretaget. 

Stort tack till alla som tagit sig tiden 
att medverka i våra underökningar. 

Våra nybyggda lägenheter i Hackås har fått 
hyresgäster som flyttat in 

Sedan  flera år tillbaka har vi förberett för att bygga fler lägenheter på Hov-
slidenområdet i Hackås. Under förra året handlade vi upp bygget och från 
och med årsskiftet har vi byggt för fullt. Det har blivit tre parhus med två 
lägenheter om 2RoK i varje. Planlösningen är öppen med integrerat kök 
och vardagsrum. Till varje lägenhet finns diskmaskin och egna tvättmöjlig-
heter, ett förråd samt en egen uteplats. 

Första inflyttning var 1:a september och då flyttade hyresgästerna in i sina 
nya hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visning nya lägenheterna i Hackås 

Tisdagen 19/9 kl 15:30-18:30 visar vi 
Hovslidenvägen 5B 

Kom och titta, prata med oss och få en kopp kaffe. 

Från 17:30 finns också kommunalrådet Therese Kärngard på plats tillsam-
mans med politikerkollegor. 

Välkomna ! 

 
 
 

 

 

 

Nyhetsbrevet 
 september 2017 

Ett problem—ja visst. 

Men det är ett roligt pro-

blem, det är ändå positivt 

att fler vill bosätta sig här.  
 
 
Hans Green, 
VD 
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Bergsfasaden sålt 

Bergs Hyreshus har sålt industrifas-
tigheten Bergsfasaden som ligger 
nästan längst ut i industriområdet i 
Svenstavik. Fastigheten har varit ute 
till försäljning under våren och från 
och med 1:a september har den 
överlåtits till Jens vanssons Åkeri AB. 
De bedriver redan i dag verksamhet i 

fastigheten i form av en lackerings-
verkstad. 

Mer bostäder 

Vi inledde året med att bygga om 
lokaler som använts till ett HVB-
hem. Det blev då 8 nya lägenheter i 
Svenstavik. Och nu har vi precis 
byggt klart 6 lägenheter i Hackås. Vi 
kan också se att det finns en fortsatt 

stor efterfrågan på lägenheter—vi 
har trots de nya lägenheterna fortfa-
rande en rätt lång kö och vi har end-
ast ett fåtal lediga lägenheter. 

Därför går vi nu vidare och ser var vi 
kan skapa fler lägenheter. Inled-
ningsvis tittar vi på Myrvikenområ-
det och vad vi kan göra inom vårt 
befintliga bestånd. 

Parkeringar 

Under senaste året har vi tvingats genomföra en total genomgång av våra 
parkeringar. Detta då vi upptäckte att platserna i vårt hyressystem inte all-
tid var de samma som i verkligheten. Vi har därför inventerat alla parke-
ringsplatser och kommer under närmaste månaderna att märka upp dem 
med nummer. En del parkeringsplatser har i den här processen fått nya 
nummer och där kommer vi i så fall att meddela er vilket nummer ni skall 
använda. 

För att få en bättre ordning och 
säkrare trafikmiljö håller vi på 
att handla upp parkeringsöver-
vakning. Vårt syfte är att ni som 
hyresgäster ska uppleva att det 
blir mer ordning i parkerandet i 
alla våra områden, oavsett om 
det handlar om boendeparke-
ringar eller parkeringar i anslut-
ning till lokaler och arbetsplat-
ser. Det innebär att de som hyr 
parkeringsplatser ska kunna 
vara trygga i att inte någon an-
nan parkerar på deras plats, att vår utemiljö tar mindre skada av bilar upp-
ställda på fel plats och att trafikmiljön närmast fastigheterna blir säkrare då 
det inte längre kommer att gå att parkera på gångvägarna invid husens en-
tréer.  Det här innebär också att den som parkerar fel riskerar att få parke-
ringsböter. 

Vi räknar med att vårt avtal om parkeringsbevakning är klart inom några 
veckor och att övervakningen startar strax därefter. 

 

Växtvärk 

I många år har media 
rapporterat om be-
folkningsminskning i 
lands– och gles-
byggdskommunerna, 

så också kring Bergs kommun. Men 
numera växer befolkningen här, 
och det gör att det också är lite 
växtvärk på gång. 

Ett problem—ja visst. Men det är 
ett roligt problem, det är ändå po-
sitivt att fler vill bosätta sig här. 
Och för vår del har det inneburit 
att vi har fått bygga fler förskolor, 
vi har kunnat medverka i Mötes-
plats Oviken och nu har vi också 
ökat antalet bostäder och har ändå 
i princip inga lediga lägenheter.  

Så nu är det dags att gå vidare med 
att hitta fler bra lösningar för att 
skapa än fler bostäder. En rolig ut-
maning där vi får tänka till. 
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Bergs Hyreshus AB 

Skede 910 

845 94 HACKÅS 

Telefon 

0647—164 50 

 

info@bergshyreshus.se 

bergshyreshus.se 

Ansvarig utgivare: Hans Green 

VD 


