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!Service-/Felanmälan
 - vänta inte till det blir akut!
Gör din felanmälan via formulär Service-/Felanmälan 
på www.barkehus.se eller till kommunväxeln på tfn: 
0240 - 66 01 13, vardagar 07.30-12.00, 13.00-16.15.

Kom ihåg att uppge: 
namn - adress - telefonnummer - lägenhetsnummer -  
ärende, samt om huvudnyckel får användas vid besöket.

Fel som kräver omedelbara åtgärder övrig tid, ring 
SECURITAS bevakning AB på tfn. 010 - 470 57 43.

Ny plan för Bomöten!
Pandemins framfart tvingade oss att ställa in årets första bomöten. 
Den här gången har vi dock planerat in nya datum direkt! Vi är 
nämligen hoppfulla och tror att vi kommer att kunna träffas i april. 
Om det behövs kan vi då eventuellt vara utomhus.

Samtliga bomöten till och med mars är alltså inställda. Vi har även stuvat om i 
den övriga planeringen för att få in alla bomöten under 6 månader istället för 
12. Särskild inbjudan kommer i din brevlåda innan mötet i ditt område!

• Vasagatan 18, 20, 22, 24 och 26    Moga områdeslokalen 25 april
• Solrosen       Moga områdeslokalen 03 maj
• Solhöjden       Höjdpunkten   09 maj
• Söderbärke       Hedgården   11 maj
• Ljusåsen        Moga områdeslokalen 19 maj
• Allegatan, Skolgatan  

och Västansjögatan 5 & 7      Moga områdeslokalen 02 juni
• Vasagatan 5, 6, Trädgårdsvägen 5, 7, 

Kyrkogatan 25 och Uvbergsgatan 4  Moga områdeslokalen 16 juni
• Moga       Moga områdeslokalen 30 aug
• Malmen, Vretvägen 2      HGF lokalen   08 sept
• Malmgatan 14, Länsmansgatan 21    Gläntans matsal  15 sept
• Malmgatan 17-24      Moga områdeslokalen 27 sept
• Hovslagargatan 28 och 30     Moga områdeslokalen 06 okt

Besök till oss måste bokas i förväg
Receptionen på Gunnarsvägen är stängd för 
spontana besök tills vidare. Många ärenden 
kan vi hantera via telefon eller e-post men i 
annat fall måste du boka en tid för ditt besök, 
oavsett vem du vill träffa.

Vi ser helst att du kommer ensam. Har du  
förkylningssymtom får du inte besöka oss 
Telefon (vxl): 0240-66 88 00 
e-post: barkehus@smedjebacken.se



Uthyrningen informerar
Nu kan du hyra plats för din husbil  
eller din husvagn!
Vi har gjort iordning parkerings-
platser för husbilar och husvag-
nar på bostadsområdet Ljusåsen 
i Smedjebacken. För 185 kr per 
månad kan du hyra en plats för 
ditt mobila hem. 
OBS! Platserna är bara tillgängliga för  
Bärkehus hyresgäster.
Gör en intresseanmälan i Hyresportalen via
www.barkehus.se

Containerdagar 2022
I vår kör vi en ny omgång av gemensamma städda-
gar i våra bostadsområden. Du som hyresgäst kan 
passa på och rensa förråd, eller kasta skräp som inte 
är hushållssopor, i containern som vi placerar i ditt 
område. På städdagen i finns någon av vår personal 
på plats för att hjälpa till att svara på frågor. Planen 
är att containerdagarna ska genomföras i april/maj 

Mer information om städdagarna kommer i 
mars. Då får du svar på dina frågor om tex.; 

• vad kan jag kasta?
• när kommer containern?
• var i mitt bostadsområde står containern?

Kontakt Bärkehus 
0240 - 66 88 00, barkehus@smedjebacken.se 
www.barkehus.se

Följ oss gärna på 
Facebook! Där får 

du tips, nyheter och 
information om aktuella händelser. 

Bärkehus nyhetsbrev 
 0240-66 88 05, info@barkehus.se

Hans Hildensjö Drifttekniker från 4/10
Johanna Dagbro Fastighetsskötare inre 20/12 
Sylvia Schmidt Lokalvårdare från 1/1

Känner du redan igen dem? Både Sylvia och Johanna 
har vikarierat inom lokalvården och Hans har jobbat 
som fastighetsskötare hos oss tidigare!

HANSJOHANNASYLVIA

Nya på jobbet! 

🅿

Välkomna till Bärkehus!

Malmgatan 23  Fortsättning stambyte

Malmgatan 20   Isolerglas på insidan av   
    fastighetens alla fönster

Malmgatan 17  Fasad och balkongreno- 
    vering (som Malmg. 23)

Dalavägen 37-41  Tak- och fasadrenovering  
    inkl. källardränering.  

Dalavägen 37-41  Renovering av Tvättstuga

Trädgårdsvägen 5 och 7 Asfaltering av gångvägen  
    framför entréerna och  
    ny gårdsbelysning 

Lundavägen 42  Takrenovering

Här är några av våra inplanerade åtgärder  
under våren och sommaren 2022. 
På vår hemsida, under fliken ”Hyresgäst”, finns 
mer information om aktuella underhållsarbeten!

Lundavägen 42  
i Söderbärke  
ska få nytt tak

UNDERHÅLL PÅ GÅNG!

Bärkehus är medlem i Allmännyttans klimatinitiativ 
Klimatinitiativet handlar om att minska klimatpåverkan 
från det att man bygger och renoverar, till drift och  
förvaltning men även klimatpåverkan från hyresgäster. Läs 
mer om vårt hållbarhetsarbete i kommande nyhetsbrev.

HÅLLBARHET ☘


