
BERGA 
 
 
KORTA FAKTA: Berga ligger i södra delen av staden och började byggas ut norr om Söderleden under 
slutet av 1950-talet. I början av 1960-talet fortsatte utbyggnaden och under en relativt kort tidsrymd på 
1960-talet byggdes hela stadsdelen ut. Berga har stora sammanhängande grönområden med gång- och 
cykelstråk. Längs Tinnerbäcken, som rinner genom stadsdelen, finns stora friytor för promenad, lek och 
rekreation. Fd militärområdet väster om stadsdelen kan också utnyttjas som rekreationsområde. Invånarna 
har även nära till Vidingsjö motionscentrum 
 
Bebyggelsen består till övervägande del av flerbostadshus. Småhusen består till största delen av rad- och 
kedjehus som är upplåtna med äganderätt. Flerbostadshusen ligger samlade i grupper i den norra och 
västra delen av Berga. Andelen lägenheter med 3 r o k är betydligt högre än i kommunen totalt.  
 
Antalet bostäder i flerbostadshus och småhus vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1960 var folkmängden 495 personer. År 1968 var den som störst med 8 994 personer. Därefter har en 
utglesning ägt rum. Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena finns inom vård och omsorg samt utbildning.  
 
SERVICE: I juni 2007 avvecklades Berga skola. Bäckskolan bedriver undervisning från förskoleklass 
t.o.m. år 6 samt har skolbarnsomsorg. Där finns också ett fritidshem för elever i årskurs 4-6. 
Lillgårdsskolan är en fristående skola med undervisning från förskoleklass t.o.m. år 6 och erbjuder också 
verksamhet för skolbarnsomsorg. Inom stadsdelen finns det fem förskolor varav fyra kommunala och en 
enskild. Vidare finns 1 familjedaghem. I Berga centrum finns en familjecentral med barnavårdscentral, 
öppen förskola för barn i åldrarna 0-5 år samt Råd & Stöd. 
 
Servicelägenheter för pensionärer saknas inom stadsdelen. Antal lägenheter för vårdboende framgår av 
tabellsidan.  
 
Berga har en väl utvecklad service med bl a ett stadsdelscentrum. Där finns vårdcentral med bl a 
specialistmottagningar, distriktssköterskemottagning och barnavårdcentral samt folktandvård. 
Vårdcentralen betjänar områdena Berga, Ramshäll, Vidingsjö, Vimanshäll med omgivande landsbygd. I 
stadsdelscentrum finns också postombud, apotek och dagligvarubutik. Bibliotekets bokbuss kommer en 
gång varannan vecka. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Större delen av bebyggelsen är ansluten till fjärrvärmenätet. Utsikt 
Bredbands fibernät är välutbyggt i området där offentliga verksamheter, flerbostadshus (Stångåstaden) är 
anslutna.  
  
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Berga skola revs under 2008. Detaljplanearbete pågår 
för området för ca 330 bostadslägenheter i flerbostadshus 5-12 våningar. Byggstart bedöms till 2017. 
Fastighetsägare är HSB och Riksbyggen. 
 


