
                                                                                               

  

  

                

                                   

 

Gör din felanmälan via hemsidan på www.boxholmshus.se 

Upphandling av nya entreprenörer  

Den nya upphandlingen av Ramavtalsentreprenörer är nu klar. Ni kommer se många 

nya hantverkaransikten ute i våra fastigheter framöver men även några få från 

tidigare år, är kvar. Vi får hälsa dem alla hjärtligt välkomna till oss!  

SMS meddelande 

Fr.o.m. nu har man möjlighet att få information om vad som kommer hända i din lägenhet eller i fastigheten via 

SMS. Därför är det viktigt att du ser till att vi har rätt mobilnummer till dig. Detta kan du lätt uppdatera genom att 

ringa 0142-895 10 eller via info@boxholmshus.se 

Strömlöst i lägenheten 

Vanligaste orsaken till att det blir strömlöst i delar eller hela lägenheten är att det har gått en propp eller 

att huvudströmbrytaren har löst ut. Det är viktigt att man kollat detta innan man ringer och fel anmäler  

till oss. 

Projekt under 2019 

- Nya inglasade balkonger på Bjursdalsvägen 19. 

Blev klara lagom till sommaren. 

- Nu börjar 10 st nya marklägenheter att ta form 

på Gösvägen, Timmerö 

- En ny uteplats på baksidan av Parkgatan 

- Uppfräschning av utemiljön på Storgatan 26 

- Indragning av fiber Centrumgatan, Storgatan, 

Parkgatan, Dalgårdsgatan och Åsbovägen 11. 

- Renovering av tvättstugan Dalgårdsgatan 5. 

 

Visste du att vi på AB Boxholmshus erbjuder 

hemstäd till våra seniorer? 

Vi hjälper dig som inte riktigt längre orkar med 

allt från damning, dammsugning, 

fönsterputsning m.m 

Vi skräddarsyr hemstädet efter dina behov.  

För mer information och prisuppgifter           

kontakta Anna Erkers 072-512 54 82 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiExO73hZPjAhUoyKYKHQ0dDPIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsfi3d2.wordpress.com%2F2016%2F09%2F06%2Fplanering-september%2F&psig=AOvVaw0UE2l4eEKZLpzwKVjsqtcs&ust=1562047317589284
mailto:info@boxholmshus.se
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwij297Qn5jjAhWy0KYKHSLBBr8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffonstermontering.nu%2Fatt-hitta-professionella-hantverkare%2F&psig=AOvVaw1EW6BN9tBSD5cC4xJsj47M&ust=1562226000955084


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

Mer information finns på hemsidan www.boxholmshus.se 

Dags att rensning bland cyklarna 

Nu börjar det bli dags att göra en rensning på trasiga och övergivna cyklar i 

cykelställen på våra innergårdar inför vintern och snöröjningen. Vi kommer 

även passa på att rensa i cykelrummen. 

Det är viktigt att ni har koll på när vi informerar om detta i ditt trapphus 

och att man märker upp sin cykel ordentligt.  

De vanligaste sakerna som orsakar stopp i avloppen 

Det förekommer att det blir stopp i avloppen i våra fastigheter. Detta beror på att man spolar ned saker i 

toaletten som proppar till ledningarna och orsakar stopp, istället för toalettpapper som löser upp sig. 

Dessa 8 saker får man inte spola ned i toaletten: 

1) Snus och cigarettfimpar: Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, och det vill man inte ha ut i 
vattnet eller slammet på reningsverket. Släng fimparna och snuset i det brännbara hushållsavfallet – men 
se naturligtvis till att fimparna slocknat ordentligt först. 

2) Hår: Hår tovar ihop sig och orsakar stopp i ledningar, pumpar och reningsverk. 

3) Olja och fett: Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor 
av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det 
och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören. 

4) Kondomer, bindor och tamponger: Ska kastas i papperskorgen. För 
på vägen till reningsverket orsakar kådisar, bindor, tamponger och 
liknande föremål problem i form av stopp och driftstörningar. 

5) Bomullstussar och tops: Om du tar bort ditt nagellack med en tuss, släng det 
inte på samma ställe som avfall från din stuss. 

6) Våtservetter: Vanligt toapapper löses upp i vatten. Det gör inte våtservetter. 

7) Mediciner: Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket i stället. 

8) Hushållspapper: Hushållspapper är gjort för att kunna suga upp vatten. När hushållspapper spolas ner i 
toaletten löses det inte upp utan suger åt sig vattnet och sväller. Därför blir hushållspapper i stället till 
proppar i ledningarna 

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. 
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