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En plats för livskvalitet 
utan kompromisser!
Ta del av vår vision med Myre
När livspusslet ska läggas måste bitarna passa ihop, och det 
gör dom i Myre. Med ett attraktivt läge i norra delarna av Berg 
har du i Myre lika nära till fjällens lugn som stadens puls. Och 
vardagens behövligheter hittar du en stenkast bort i Myrviken. 
Här lever du ett liv med det bästa av två världar! 

MELLAN STAD OCH FJÄLL ligger det populära bostadsområdet 
Myre i Oviken som nu utökas med 16 nya villatomter samt sex 
tomter för flerfamiljshus. Här ges du möjlighet att låta nya rötter få 
fäste utan kompromisser. Med både skog, sjö och fjäll inpå knuten 
är friluftslivet alltid när till hands, samtidigt som närheten till skola, 
service och arbetsmarknad gör att vardagen flyter på smidigt. 

Ett bostadsområde med många valmöjligheter
I Myre finns valmöjligheter både vad du vill fylla din fritid med, 
och hur du helst vill bo. Kanske längtar du till ett idylliskt villaliv 
med egen täppa och goda grannar runt knuten? Eller så passar 
lägenhetslivets frihet dig bättre? Oavsett vilka behov du har så 
möjliggör Myre utbyggnad av ett varierat bostadsutbud. 

DEN ANTAGNA DETALJPLANEN ger utrymme för 16 småhustomter 
samt sex tomter för flerfamiljshus med fyra lägenheter per hus. På 
småhustomterna finns möjlighet att bygga enfamiljshus eller parhus, 
eller varför inte en del för uthyrning eller generationsboende?

Vardagens äventyr hittar du runt knuten
På gångavstånd hittar du bland annat bygdens travbana där det 
årligen arrangeras välbesökta tävlingar. Lika långt åt andra hållet 
hittar du Kejsarvallen med fotbollsplan och motionsspår. I samma 
område hittar du även båthamnen och den anrika folkparken 



Fröjdholmen som erbjuder dans under ljumma sommarkvällar. 
I Myrviken finns nybyggda Mötesplats Oviken som innehåller en 
fullstor allaktivitetshall, simhall, bowlinghall och gym. 

FRÅN VILLAOMRÅDET har du utsikt över Oviksfjällen som du 
når med bil på en halvtimme. Det innebär att en fjälltur med 
vandringskängorna eller skidor under fötterna kan göras när helst 
andan faller på. En kort bilfärd bort hittar du även Persåsen som 
erbjuder kälkåkning i världsklass, men även slalombacke och 
längdspår - en riktig pärla med aktiviteter för hela familjen!

Service med allt du behöver – och lite till 
Som boende i Myre har du nära till vardagens alla behövligheter. 
I Myrviken hittar du bland annat bygghandel, trädgårds- och 
foderbutik, mataffär, inredningsbutik, frisör, yogastudie, café, 
restaurang, mack och en hel del annat.  I Myrviken finns både 
förskola samt grundskola som erbjuder undervisning för elever i 
årskurs F-9. Den stora skolgården är ett nöjesfält för leksugna barn 

och består bland annat av allaktivitetsbana, konstgräsplan och 
pumptrack, mycket tack vare Myrvikens engagerade Skol-IF.

FÖRENINGSLIVET är aktivt och levande i Oviksbygden. Byarna 
kryllar av kreativa människor som erbjuder plats i sin gemenskap. 
Oavsett om du gillar konst, musik, hantverk eller idrott kommer du 
att hitta ditt sammanhang med andra likasinnade. Eller är det nu du 
tar chansen att vidga dina vyer?

Östersund och Svenstavik är viktiga arbetsmarknader som nås med 
ett pendlingsavstånd på en halvtimme åt båda hållen. Och om du 
redan driver företag eller önskar starta eget så är du i gott sällskap. I 
Bergs kommun finns en stark entreprenörsanda och lång tradition 
att driva företag. Berg är dessutom bland de tio mest företagsamma 
kommunerna i landet.

I Myre kan du helt enkelt få allt - natur, trygghet, gemenskap, 
samhällsservice, jobb och äventyr, ja allt som gör ditt liv 
meningsfullt!

Välkommen till ett liv som xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



Nyfiken att ta steget?
Välkommen. Det här är ditt bergsliv
FÖR ATT RÖTTERNA ska växa sig starka behövs näring och 
gott om plats. I Bergs kommun finns en plats för alla, varje by 
med sin egen identitet. 

HÄR BOR DU med natursköna vidder och goda grannar runt 
husknuten. Det är ett livsval som gynnar hälsan långt mer än att 
sitta i bilkö med andan i halsen, det säger både forskning och vi 
som redan bor här. Välkommen hit. Dra ner på tempot. Andas frisk 
fjälluft året om.

Naturen är vårt ursprung och vår framtid
I Berg har naturen alltid varit en trygg plats för rekreation, äventyr 

och återhämtning samtidigt som det är basen i våra viktiga näringar; 
jord- och skogsbruket och besöksnäringen. Naturen är en drivkraft 
och inspirationskälla och har så varit sedan urminnes tider.

TRYGGHETEN från att ha vandrat de gamla stigarna ger oss mod 
att våga pröva nya vägar. Det kanske är just därför det bor så många 
kreativa entreprenörer och modiga eldsjälar runt om i våra bygder. 

För vi tror på småskalighet och stora visioner. Vi tror även på ett 
liv som ger utrymme för både livskvalitet och drömmar. I en liten 
kommun är det nämligen en förutsättning för utveckling och 
tillväxt.

VÄLKOMMEN till livet såsom det borde levas. Äkta och nära 
till vidderna, riktiga fjäll, storskogar, friskt vatten och ren luft. 
Välkommen hem till Bergs kommun.

Detaljplanen för området vann laga kraft 2021 och arbetet med att 
bygga ut infrastrukturen i området såsom vägar, vatten, avlopp, 
belysning, el och bredband har påbörjats och beräknas vara klart 
under hösten 2022. 

Tomtpriset (275 000 – 295 000 kr) inkluderar anslutningsavgifter 
för el och VA som annars är en betydande kostnad. Merparten av 
tomterna kommer säljas via två större husleverantörer som hjälper 

dig att hitta ett passande hus med kalkyler och tidplan som du kan 
känna dig trygg med. Övriga tomter säljs direkt av kommunen där 
du kan välja fritt och kanske rita ditt eget drömhus och bygga själv.

Detaljplanen möjliggör också uppförande av lägenheter (fyra 
per hus) på tomter i den nedre delen av området. Efterfrågan på 
lägenheter är stor och vi välkomnar dig som vill sätta spaden i 
jorden för att skapa boenden för andra att ta del av.

TOMTER.  Mark-/
infrastrukturarbetena färdigställs, 
försäljning av tomterna påbörjas 

INFRASTRUKTUR. Tomtmarken 
är avstyckad och klar, mark-/
infrastrukturarbetena påbörjades

HUSBYGGEN. Området är 
färdigt för bebyggelse

DETALJPLAN. Detaljplanen för 
området fick laga kraft.

HÖSTEN
2021

VÅREN
2023

HÖSTEN
2022

ÅRSSKIFTET
2023/2024
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Var är vi just nu?
Tidsplanen i korthet



Skola: Bygden blomstrar och därmed myllrar det av liv 
i byns förskola och skola. I Myrviken finns både förskola 
samt grundskola som erbjuder undervisning för elever 
i årskurs F-9. Den stora skolgården är ett nöjesfält för 
leksugna barn och består bland annat av allaktivitetsbana, 
konstgräsplan och pumptrack, mycket tack vare Myrvikens 
engagerade Skol-IF. Dessutom ligger skolan i direkt 
anslutning till Mötesplats Oviken som inrymmer sporthall, 
simhall, gym och bowlinghall. Här kan minnen skapas och 
en trygg uppväxt ligga till grund för vuxenlivet. 

Service: Som boende i Myre har du nära tillgång till 
vardagens alla behövligheter. I Myrviken hittar du bland 
annat bygghandel, trädgårds- & foderbutik, mataffär, 
inredningsbutik, frisör, yogastudio, café, pizzeria m.m. 

Friluftsliv: I Oviksbygden bor du med en storslagen 
natur runt knuten och det finns alla möjligheter till 
ett varierat friluftsliv. I närområdet har du tillgång till 
både bad- och fiskevatten, travbana, fotbollsplan och 
motionsspår. Oviksfjällen stoltserar ständigt i horisonten 
och erbjuder friluftsaktiviteter för stora och små året 
runt. Kulturlivet är en stor del av bygden och här får din 
kreativitet plats, oavsett om det handlar om musik, dans, 
hantverk eller konst. 

Restauranger & caféer: I Oviken finns en stark 
tradition av mathantverk och i bygden finns flera företag 
som för traditionen vidare. Inom några kilometers avstånd 
från Myre hittar du bland annat ett hantverkscafé och en 
välrenommerad restaurang med samisk meny. 



Tryckt januari 2023. Med reservation för ändringar eller felskrivningar.  

Tips: ##bergsliv  
Gemenskap & heimester
EN KLOK PERSON sa en gång att man ska sträva efter 
en vardag där man inte behöver längta till semestern. 
Istället kan du göra semestern till en del av vardagen. 

Vi tycker alltid att heimester är en bra idé, särskilt 
när man som oss är omgiven av en storslagen natur 

med närheten till vidderna, riktiga fjäll, storskogar, 
friskt vatten och ren luft. Dessutom är det bra för både 
plånboken och miljön. 

Om du inte redan har upptäckt gemenskapen i #bergsliv 
tycker vi att du ska spana in det nästa gång du besöker 
Instagram. Vi törs nästa lova att du kan hitta nya 
bekantskaper och få tips på oväntade guldkorn runt 
om i vår kommun. Och, du får gärna bli en del av 
gemenskapen genom att dela med dig av ditt #bergsliv.

bergsliv.se

/bergsliv

@bergsliv

Följ 
oss!

Kontakta oss
Om du har frågor gällande Myre är du varmt välkommen att kontakta oss. Mer 

information hittar du även på bergsliv.se/myre

Jone Johnsson
Bostadsutvecklare 

0687-162 30
jone.johnsson@berg.se


