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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.

Så här tycker ni om nyhetsbrevet!
Stort tack till er som deltog i undersökningen 
om Bärkehus nyhetsbrev ”Hem ljuva Hem” 
under december och januari!
Sammanfattningsvis är de som svarat väldigt 
nöjda. Medelbetyget för de som svarade på 
enkäten ger nyhetsbrevets innehåll (betygskala 
1-6) hela 5,3.

Av alla som svarade tyckte 50% att nyhets- 
brevet gärna kunde komma oftare än 4  
gånger per år. Resterande 50% tyckte att det 
var lagom antal brev.

De flesta tyckte att det var bra att få brevet på 
papper.

Tack för alla synpunkter i fritext! Redaktionen 
ska jobba på med att försöka få mer bilder i 
brevet, samt vara flitiga med att berätta om vad 
som är på gång!

 
Svara du också! 
Om du missade att svara så finns enkäten kvar 
på hemsidan www.barkehus.se  Vi vill gärna ha 
din åsikt!

Chansen att vinna ett pris är dock avslutad - 
vinnarna meddelas personligen inom kort.

 /Redaktionen

Fritidsgården har slagit upp portarna   
I januari öppnade fritidsgården sina nya lokaler i Bärkehus  
fastighet på Vasagatan 5.

Målare inhouse för första gången 
I februari började vår egen målare sin anställning!

Renovering Tvättstuga Söderbärke 
Tvättstugan på Dalavägen 37-41 ska fräschas upp

Yttre skötsel 
Planering för yttre åtgärder pågår

Tandläkare Vasagatan 26 
November 2022 öppnade Marika Barkensjö sin klinik

Familjecentralen  
Planering pågår tillsammans med region o kommun

Fasadrenovering   
Söderbärke 
Dalavägen 43-47 ska 
rustas i samma stil som 
husen intill            

Här är några avslutade och inplanerade åtgärder 
under 2023. På vår hemsida, under fliken ”Hyresgäst”, 
fyller vi på med mer information om aktuella arbeten!

Aktuellt från verksamheterna 



Containerdagar
Under 2023 gör vi ett uppehåll 
med Containerdagarna. Nästa  
omgång blir våren 2024!

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.  

https://www.facebook.com/BarkehusBärkehus nyhetsbrev 
 0240-66 88 05, info@barkehus.se

Hasse är Bärkehus egen målare
För första gången har vi nu en egen målare!  
I februari började Hasse sin anställning. Med 
en målare inhouse så kan vi planera och ge-
nomföra åtgärder enklare, smidigare och bättre. 

Välkommen till Bärkehus!

De flesta av oss har upplevt att strömmen 
försvinner. Ibland blinkar det bara till men då 
och då varar avbrottet lite längre. Om vi skulle få 
ett längre avbrott och särskilt om det samtidigt 
är kallt behöver du vara förberedd!
Bärkehus har tillsammans med kommunen och WBAB 
tagit fram ett material som vi tror besvarar många av 
de frågor som kan vara aktuella i samband med ett 
längre strömavbrott. Materialet, i form av frågor och 
svar, kommer att publiceras under februari på vår och 
kommunens hemsida.Till dess vill vi tipsa om följande:

Lokalradio  
Lyssna på Sveriges Radio P4. De ansvarar för att 
informera allmänheten vid allvarliga samhällsstörningar. 
Du får veta vart du kan vända dig om du behöver 
akut hjälp eller var du kan hämta färskvatten. Ha en 
fungerande batteriradio hemma och glöm inte extra 
batterier. Har du en bil kan du använda radion i denna.

Hemberedskap 
Läs om hur du förbereder dig för att klara dig i en vecka, 
antingen i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” 
som delats ut till alla hushåll, eller på webben: https://
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap 

Informationsplatser 
Vid ett långvarigt strömavbrott aktiveras 
kommunens informationsplatser. Här får 
du exempelvis löpande information om 
strömavbrottet och hjälp att larma vid behov 

• Söderbärke Folkets hus 
• Vads bystuga 
• Biblioteket Smedjebacken 
• Hagge bystuga 
• Morgårdshammars före detta fritidsgård

HUS, HEM OCH TRÄDGÅRD
Välkommen 
att träffa oss i 
vår monter på 
Hus, Hem och 
Trädgårds- 
mässan den 1-2 
april i Barken 
Arena!

Om det skulle bli långvarigt strömavbrott


