
 

 
 

 
Efter år och åter år av undran bland Bergsbor, och andra med ett intresse för Hoverberg, av vad som 
egentligen skall hända med Berghem och hur husen mer hållbart ska användas, kan vi nu äntligen 
och med glädje presentera den framtida riktning som fastigheterna står inför.  
 
Från och med den 1 juni 2022 välkomnas alla som är intresserade av ett lättskött och prisvärt boende 
till husen på Berghem – mitt i vackra Hoverberg! Förutom vanliga lägenheter ska Berghem inrymma 
service och funktioner tillgängliga för alla, bland annat gym, butik (diversehandel) och bykontor som 
samlingsplats för folk, företag och föreningar. Vi kallar konceptet Berghem Byboende, för att betona 
vår centrala idé om att alla hyresgäster i boendet, såväl som övriga bergsbor och allmänheten, ska 
ges möjlighet och bästa förutsättningar att ta del av det sköna lugna livet i Hoverberg. 

 

 
Alla nuvarande och blivande hyresgäster i husen vid Berghem får med detta tillgodogöra sig; 
 

• Gym  Fri tillgång till gym i huvudbyggnaden, med fokus på styrketräning med fria vikter, 
 motion och plats för tänjningsgymnastik och kroppsövningar. 

 

• Bio  Klippkort med förbetalt inträde, fem (5) biljetter/år, till valfri film hos Hoverbergs Bio. 
 

• Föreningsmedlemskap *  förbetalt årligen i (1) Hoverbergs Bygdegårdsförening, och 
* Medlemskap för en (1) person per lägenhet (2) Bergs Hembygdsförening 
 

• Rabatter  10% rabatt på köp hos Bergviks Diversehandel, butik i huvudbyggnaden. 
 

• Wi-Fi Fri tillgång till trådlöst internet (Wi-Fi) för hyresgästerna i huvudbyggnaden. 
 
… för att inte tala om all övrig service och lokala initiativ som byn har att erbjuda! 

 
Berghem uppfördes under 1960-talet och genomgick total ombyggnation och renovering cirka 1990. 
Bostäderna kanske inte är precis i det utförandet som många är vana vid idag, men alla lägenheter 
har anpassats till modern standard för ökad trygghet och tillgänglighet - passande för såväl äldre som 
unga. Som blivande och befintlig hyresgäst har du möjlighet att få lägenhetens standard uppgraderad 
efter hur du vill ha det. Exempelvis med renoverat badrum, diskmaskin med mera. Uppgraderingen 
medför en högre hyra. 
 
Om du som boende i Berghem behöver stöd och hjälp i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Du 
ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare på Bergs kommun. 

 
 

Blankett för intresseanmälan och info/planskiss för lägenheterna följer som bilaga! 

 

Hoverberg 
En särskilt naturskön och unik plats i världen        

 

 

 

www.bergsbohus.se 

Tel. 070-290 14 05 

http://www.bergsbohus.se/


E-post: info@bergsbohus.se  |  Adress: Bergsbo Hus AB, Hoverberg 211, 845 62 Svenstavik  |  Tel: 070-290 14 05 

 

1. Rangordna dina val med siffror, första val = 1, andra val = 2, tredje val = 3 osv.  
 

2. Ringa in månadshyra-belopp för respektive val beroende på om du är intresserad av 

uppgraderad standard i lägenheten (t.ex diskmaskin, renoverat badrum m.m) eller ej. 

 

Först inkomna anmälningar får möjligheten att också välja först. Visning bokas i samband med 

intresseanmälan och sker enligt överenskommelse. Inflyttning sker med start  juni 2022. Ev. tillval 

och standarduppgraderingar läggs till enligt överenskommelse efter bekräftad tilldelning av lägenhet. 

 

Mitt val 

(siffra) 

Lgh. nr. Våning Rum Ca. yta Månadshyra 

Normal standard 
 

Månadshyra 

Uppgraderad 

 
1001 1 (Bottenvåning) 2 44 3 630 kr 4 362 kr 

 
1002 1 (Bottenvåning) 2 48 3 900 kr 4 632 kr 

 
1003 1 (Bottenvåning) 2 41 3 417 kr 4 149 kr 

 
1004 1 (Bottenvåning) 2 38 3 208 kr 3 940 kr 

 
1005 1 (Bottenvåning) 2 48 3 900 kr 4 632 kr 

 

 
1101 2 (Övervåning) 2 44 3 690 kr 4 422 kr 

 
1102 2 (Övervåning) 2 48 3 960 kr 4 692 kr 

 
1103 2 (Övervåning) 2 41 3 477 kr 4 209 kr 

 
1104 2 (Övervåning) 2 38 3 268 kr 4 000 kr 

 
1105 2 (Övervåning) 2 48 3 960 kr 4 692 kr 

 

Denna intresseanmälan innebär ingen förbindelse från Bergsbo Hus om tilldelning av lägenhet. 

Genom att skicka in anmälan medger Du/Ni härmed att uppgifterna inklusive personnummer i denna 

intresseanmälan införs och behandlas i dataregister för Bergsbo Hus uthyrningsverksamhet. Om du 

tackar ja till en lägenhet kan vi komma att låta utföra en kreditupplysning. 

 

Namn (Sökande) ________________________________ Pers.nr. ________________________ 

 

Namn (Medsökande) _____________________________ Pers.nr. ________________________ 

 

Adress _______________________________________ 

 

Post.nr ____________________ Ort ________________________________________ 

 

Tel nr. _______________________________________ 

 

E-post _______________________________________ 

 

Hyra betalas via autogiro. Hyresavi skickas företrädesvis 

till en e-postadress enligt överenskommelse. 

 

  Ifylld blankett överlämnas till Bergsbo Hus t.ex fysiskt, per e-post, mobilfoto av ifylld blankett etc . 
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2.)  LGH 1001 

Bottenvåningen. Gå vänster från huvudentrén, sedan vänster igen 

i korridoren. Badrumsfönster vetter mot båthamnen. 

Hörnlägenhet med två rum om ca 44 kvm. Ljusa nymålade 

väggar, nymålat kök och nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Hyra 3 630 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, 

hushållsel, föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

1.)  LGH 1002 

Bottenvåningen. Gå vänster från huvudentrén, sedan vänster igen i korridoren. 

Lägenhet med två rum om ca 48 kvm. Ljusa nymålade väggar, nymålat kök och 

nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter i huvudsak mot väst/väg 574 genom byn. 

Hyra 3 900 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, förråd, hushållsel, 

föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

 

Entré 

Entré 
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3.)  LGH 1003 

Bottenvåningen. Gå vänster från huvudentrén, sedan höger i korridoren. 

Lägenhet med två rum om ca 41 kvm. Ljusa nymålade väggar, nymålat kök och 

nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter i huvudsak mot väst/väg 574 genom byn. 

Hyra 3 417 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, hushållsel, 

föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

 

4.)  LGH 1004 

Bottenvåningen. Gå vänster från 

huvudentrén, sedan höger i 

korridoren (lägenheten längst bort 

i korridoren mot norr). 

Hörnlägenhet med två rum om ca 

38 kvm. Ljusa nymålade väggar, 

nymålat kök och nya vitvaror 

(kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter mot väst/väg 574 

genom byn, och norr/Segers. 

Hyra 3 208 kr/mån. Ingår värme, 

K/V-vatten, avfallshantering, 

hushållsel, föreningsmedlemskap 

m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt 

pågående process med IP-Only 

 

Entré 

Entré 
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5.)  LGH 1005 

Bottenvåningen. Gå vänster från huvudentrén, sedan höger i korridoren. Enda 

lägenheten på höger sida i aktuell del av korridoren. 

Lägenhet med två rum om ca 48 kvm. Ljusa nymålade väggar, nymålat kök och 

nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter i huvudsak mot öst/innergården. 

Hyra 3 900 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, hushållsel, 

föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

 

6.)  LGH 1101 

Övervåningen. Gå vänster från trappuppgång/hiss, sedan vänster 

igen i korridoren. Finns hiss till våningsplanet. 

Hörnlägenhet med två rum om ca 44 kvm. Ljusa nymålade väggar, 

nymålat kök och nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Badrumsfönster vetter mot båthamnen. 

Hyra 3 690 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, 

hushållsel, föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

 

Entré 

Entré 
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7.)  LGH 1102 

Övervåningen. Gå vänster från trappuppgång/hiss, sedan vänster igen i 

korridoren. Finns hiss till våningsplanet. 

Lägenhet med två rum om ca 48 kvm. Ljusa nymålade väggar, nymålat 

kök och nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter i huvudsak mot väst/väg 574 genom byn. 

Hyra 3 960 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, förråd, 

hushållsel, föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

 

8.)  LGH 1103 

Övervåningen. Gå vänster från trappuppgång/hiss, sedan höger i 

korridoren (lägenhet på vänstra sidan). Finns hiss till våningsplanet. 

Lägenhet med två rum om ca 41 kvm. Ljusa nymålade väggar, 

nymålat kök och nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter i huvudsak mot väst/väg 574 genom byn. 

Hyra 3 477 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, 

hushållsel, föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

 

Entré 
Entré 
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9.)  LGH 1104 

Övervåningen. Gå vänster från 

trappuppgång/hiss, sedan höger i 

korridoren (lägenheten längst bort i 

korridoren mot norr). Finns hiss till 

korridor/våningsplanet. 

Hörnlägenhet med två rum om ca 

38 kvm. Ljusa nymålade väggar, 

nymålat kök och nya vitvaror 

(kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter mot väst/väg 574 

genom byn, och norr/Segers. 

Hyra 3 268 kr/mån. Ingår värme, 

K/V-vatten, avfallshantering, 

hushållsel, föreningsmedlemskap 

m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt 

pågående process med IP-Only 

 

10.)  LGH 1105 

Övervåningen. Gå vänster från trappuppgång/hiss, sedan höger i korridoren. Enda 

lägenheten på höger sida i aktuell del av korridoren. Finns hiss till 

korridor/våningsplanet. 

Lägenhet med två rum om ca 48 kvm. Ljusa nymålade väggar, nymålat kök och 

nya vitvaror (kyl/frys och spis med ugn). 

Fönster vetter i huvudsak mot öst/innergården. 

Hyra 3 960 kr/mån. Ingår värme, K/V-vatten, avfallshantering, hushållsel, 

föreningsmedlemskap m.m, tillgång till gym och Wi-Fi*  
 

* efter att Fiber har installerats enligt pågående process med IP-Only 

 

Entré 

Entré 
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