
                                                                                               

  

  

             

   

 

AB Boxholmshus önskar er alla  

en riktigt skön sommar! 

Gör din felanmälan i första hand via hemsidan på www.boxholmshus.se 

Parkeringar 

Onsdagen den 24/4 anlitades ett företag som målade upp 

parkeringsrutorna på Dalgårdsgatan. Tyvärr räckte inte den 

”köpta tiden” till för parkeringen på 1-11. Så den 4/6 fick 

entreprenören återkomma så vi även fick denna parkering 

uppmålad 

Vi vill utbringa ett stort TACK till er alla som 

parkerade på grusplanen under tiden! 

Hemförsäkring 

Tisdagen den 23/4 hade Boxholmshus bjudit in samtliga hyres- 

                                                                        gäster till Folkets Hus då Länsförsäkringar skulle informera 

                                                         lite om hemförsäkringar och bilförsäkringar m.m.  

                                                                          Det skulle bjudas på korv med bröd samt lottat ut ett antal  

                                                                                biobiljetter. Tyvärr var det ingen som anslöt och efter  

             ca 30 min ställdes allt in.  

Detta måste betyda att alla Boxholmshus hyresgäster har en                                                      

                                                                              hemförsäkring. Och det ser vi som positivt! 

 

Framöver kommer UNIT Security 

sköta bevakning och 

fastighetsjouren. 

Det medför inga förändringar, 

rutinerna är dem samma. 

Nya larmdikaler monteras upp i 

fastigheterna. 

 

 



 Det finns möjlighet att få sina hyror via E-faktura. 

För mer information finns via hemsidan www.boxholmshus.se 

 

För er som inte vet om att.. 

För att utryckningsfordon ska kunna komma intill i tid är det 

parkeringsförbud på våra innegårdar. Men det är tillåtet att köra in 

på gården för i och urlastning.  

Är du i behov av att utföra reparationer kan du vända dig till en                                                               

”Göra själv hall” eller annat garage som tillåter bilreparationer. 

Det kan vara en fara för brand och andra kan komma till skada om vi utför reparationer på våra 

innergårdar och i våra garage. Därför är det är endast tillåtet att utföra mindre underhåll på sin bil så 

som tex. byte av lampa. 

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och påminner varandra om detta. Det går även bra att vända sig till 0142-

895 10. Ta Reg nr och ring direkt när det pågår. 

 

Vi vill påminna om att… 
 Det inte är tillåtet att slänga fimpar, snus eller annat skräp i våra rabatter eller överhuvudtaget i 

bostadsområdena! 

 Nu när värmen kommer är det viktigt att man går ut med sina 

sopor så de inte står en längre tid och skapar en otrevlig odör för 

övriga boende i huset. 

 Det är inte tillåtet att förtära alkohol på offentliga platser, dit 

hör även våra bostadsområden. 

 Det är endast tillåtet att använda el-grill på balkongen. Vill man 

ändå använda sig av gasol eller kolgrill måste den vara placerad minst 6 

meter från fastigheten. Se till att det finns vatten i närheten. 

 Det är inte tillåtet att skaka/piska mattor från din balkong eller uteplats. 

 Man får ABSOLUT INTE mata fåglarna från sin balkong, uteplats eller 

fönsterbrädor. Fågelspillning är inte alls trevligt och matspill lockar till sig 

råttor.  

 När du vattnar dina blommor, tänk på att det inte ska droppar vatten ner 

till grannen under dig. Blomlådor får inte hänga på utsidan pga. fallrisken.

  

 

Felanmälan görs via hemsida www.boxholmshus .se eller ring 0142-895 10   

Vid akuta ärenden som exempelvis störningar, avloppsstopp, vattenläcka, elfel och låsöppningar      

efter kontorstid. Ring fastighetsjour Securitas Tel. 0142-895 10 

Receptionens öppettider:  Måndag-fredag 10.00-12.00 och 12.30-14.30 

Sista torsdagen i varje månad har receptionen öppet till 17.00. 

http://www.boxholmshus.se/

