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Länsvädret

Johnny Bragde, Frösön, Göte Andersson, Tandsbyn, Stefan Andersson, Orrviken, och Hungegårdens nya delägare Jimmy
Karlsson, Hunge, kollar vattenflödet i den nya berg- värmeanläggningen som håller på att installeras.
Ingvar Ericsson

Hungegårdens nya ägare
HUNGE LT

Hungegården i Hunge har sålts. Pris: En halv miljon kronor

Mia och Jimmy Karlsson, Hunge, har för en halv miljon kronor förvärvat den 170
ARTIKELBILDER
kvadratmeter stora byggnaden i Hunge, väster om Bräcke, fram till nu ägd av Bräcke
kommuns fastighetsbolag Bräcke Teknik AB och som innehåller byns elva barn stora
föräldrakooperativa daghem.
Dessutom hyser huset fritidshemsverksamhet med ett dussintal barn. I affären ingick även
Sex lägenheter i en
en radhuslänga om sex två- och trerumslägenheter, belägen intill Hungegården.
hyreslänga intill
Mia och Jimmy har som för en halv miljon kronor förvärvat fastigheterna som i dag är
Hungegården ingick i
fullt uthyrda.
Mia och Jimmy
Fastigheterna i Hunge ingår i det paket av fastigheter runt om i kommunen som Bräcke
Karlssons köp av
Hungegården.
kommun valt att avyttra när man nu är i färd med att likvidera Bräcke Teknik AB.
Fotograf: Ingvar
– Nu hoppas vi bara att daghemmet blir kvar här i Hunge, säger infödde Hungebon Jimmy
Ericsson
Karlsson.
– Vi hyser stor framtidstro på både Bräcke kommun och Bodsjöbygden.
– Vi vill bo kvar här och vi menar att ett daghem är ett måste i Hunge.
För att hålla nere nyförvärvets driftskostnader är Mia och Jimmy just nu i färd med att ersätta den gamla
oljebrännaren med en bergvärmeanläggning.
Ingvar Ericsson
0693-314 34

ingvar.ericsson@ltz.se
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