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AB Boxholmshus är Boxholms 
kommuns allmännyttiga bostads-
företag som äger och förvaltar 
lägenheter & lokaler i kommunen.

Vi äger hyreslägenheter, kommunala 
fastigheter, sim- och sporthall samt 
att AB Boxholmsteknik (dotterbolag) 
för kommunala tekniska anläggning-
ar inom Vatten och avlopp samt ren-
hållning. Vi ansvarar även för gator 
och parker inom kommunen. 

AB Boxholmshus har idag ett 
femtiotal medarbetare som gör allt 

för att du ska ha ett tryggt och 
bekvämt boende med bra service 
och medinflytande

Vi kan erbjuda boenden inom tre 
områden vilka du hittar redovisade 
i denna folder: Boxholm, Strålnäs 
och Malexander vilka alla erbjuder 
attraktiva boenden med omedelbar 
närhet 
till en fantastisk natur och möjlig-
heter till avkoppling, allt fortfarande 
på behagligt pendlingsavstånd från 
Linköping.

Välkommen 
till Boxholmshus!



Livskvalitet nu!
Boendet - För oss handlar det om livskvalitet. Att 
känna trygghet och glädje i vardagen oavsett om 
det handlar om arbete och kommunikationer eller 
närhet till natur och nöjen. Vi ser det i själva verket 
som nyckel till ett gott liv.

På Boxholmshus arbetar vi dagligen med att skapa 
så funktionella och attraktiva boenden som möjligt. 
Det kan innebära centrala lägenheter eller naturnära 
fastigheter som ger ro. Varmt välkommen att utfors-
ka Boxholm med omgivningar - en av Östergötlands 
bäst bevarade hemligheter.



Området

Närmare Boxholms cen-
trum går knappast inte 
att bo. Inom 100 meter 
finns bland annat affärer, 
post, bank, biograf och 
pendel mm.atiure volupta

Livskvalitet

Det bästa av båda värl-
dar! Från centrum har 
du utmärkta kommunika-
tioner och naturen in på 
knuten i ett idylliskt litet 
samhälle.

I närheten

Det finns 53 lägenheter i 
Boxholms centrum med 
tillgång till P-platser på 
baksidan. Garage finns 
att hyra.

Fastigheterna är belägna 
på Storgatan och Cen-
trumgatan. Tvättstuga 
finns i huset.

Här finns också tillgång 
till övernattningslägen-
heter/gästrum, som våra 
hyresgäster kan hyra 
förmånligt.

Boxholm



Området

I fantastiska Malexander 
har vi sju lägenheter 
med egen tomt med ute-
plats, samt carport med 
eluttag. 

Livskvalitet

Den omedelbara närhe-
ten till vatten (Sommen, 
Lillsjön och Axsjön) såväl 
som den makalösa 
naturen gör området till 
en svårslagen sommar-
upplevelse.

I närheten

Malexander är en av länets finaste semesteridyller.

På sommaren växer Malexander och erbjuder bad, 
fiske, camping och båtliv. Allt i en fantastisk och re-
kreerande miljö som du knappast finner någon annan 
stans i landet.

Sjön Sommen

Malexander



Området

Strålsnäs är ett eget litet 
samhälle 6 km från Box-
holm och 9 km från Mjöl-
by. Med buss når man 
lätt båda dessa orter.

Livskvalitet

I Strålsnäs får du grepp 
om livet! Här är det långt 
till stress och krav och en 
perfekt plats för såväl stor 
som liten att få växa och 
utvecklas.

I närheten

I Strålsnäs finns förskola 
och fritids samt på 
småorternas vis en 
låg- och mellanstadie-
skola av den äldre 
mindre typen. 

Orten är en idyll både för 
barn och vuxna. Här finns 
bland annat också en fin 
idrottshall, idrottsplats 
och  föreningsliv. 

Strålsnäs



Malexander är en av länets finaste 
semesteridyller. 

På sommaren växer Malexander och 
erbjuder bad, fiske, camping och båtliv. 
Allt i en fantastisk och rekreerande miljö.

Här finns sju lägenheter med egen tomt 
med uteplats, samt carport med eluttag. 

Närmare Boxholms centrum går 
knappast inte att bo. Inom 100 meter 
finns bland annat affärer, post, bank, 
biograf och pendel mm.

Det finns 64 lägenheter och tillgång till 
P-platser på baksidan. Garage finns att 
hyra. Fastigheterna är belägna på Stor-
gatan och Centrumgatan. Tvättstuga 
finns i huset. Här finns också tillgång till 
övernattningslägenheter/gästrum, som 
våra hyresgäster kan hyra förmånligt.

/ Ett sommarparadis vid vatten.

/ 100 meter från centrum.

Malexander

Centrum

I Timmerö har vi marknära lägen-
heter med utsikt över svartån och 
ett stenkast från kommunalt bad.

Fastigheten är uppfört 2013. Ett nytt 
bostadsområde som kommunen 
tagit fram med närhet till natur och 
ca. 200 m till Svartån med bad

/ Nytt med utsikt över Svartån.

Timmerö



Området Berget är beläget nära de 
typiska skogsområden som omger 
Boxholm. 

Här växlar strövområden med rena 
vildmarken. Det finns bra lekområden 
för barn och den centrala servicen når 
man lätt gående eller på cykel. Förskola, 
grundskola, sim- eller sporthall ligger 
ett stenkast ifrån området. Enkelt och 
bekvämt för de som vill ha närhet till det 
mesta. Fastigheterna är uppförda 1970-
72. I en ingång finns hiss. Garage finns 
att hyra.

Bergholmen ligger mitt i centrala 
Boxholm.1990 byggdes 15 lägen-
heter som har en radhusliknande 
karaktär. 

Alla lägenheter har en liten tomt med 
uteplats både på fram och baksida. 

Det finns 2-, 3-, och 5-rumslägenheter 
med mycket ljus och rymd trots det 
centrala läget. Garage och motorvär-
marplatser finns att hyra.

/ Närhet till det mesta.

/ Lägenheter med radhuskaraktär.

Berget

Bergholmen

Området har 30 lägenheter i två 
husbyggnader som totalrenovera-
des 1986. 

Här finns närhet till kommunalt bad i 
svartån, bra rekreationsområde med 
skog och vatten intill. Intill fastighe-
ten finns parkering och möjlighet att 
hyra garage, parkeringsplats med 
elstolpe.

/Närhet till bad och rekreation.

Malexandervägen 14-16



Området Parken har närhet till 
naturen och Folkets Park, där det 
finns tennisbanor samt Korpens 
boulebanor.

Förskola, grundskola, sim- och sport-
hall ligger i nära anslutning till området. 
I området Parken finns 118 lägenheter i 
varierande storlekar uppförda 1966-67. 
I alla fastigheter finns tvättstuga och 
garage finns att hyra.

Det här området ligger i centrum 
med närhet till förskola, grundskola, 
sim- och sporthall samt rese-
centrum.

Fastighetens 57 lägenheter uppfördes 
1956-57 och en omfattande renovering 
genomfördes under 1994. I två upp-
gångar finns hiss. I fastigheten finns 
också garage att hyra.

Strålsnäs är ett eget litet samhälle 
6 km från Boxholm och 9 km från 
Mjölby. Med buss når man lätt 
båda dessa orter. 

Här finns totalt 21 lägenheter med 
garage och motorvärmarplatser att 
hyra. I Strålsnäs finns förskola och 
fritids och på småorternas vis en 
låg- och mellanstadieskola av den 
äldre mindre typen. Orten är en idyll 
både för barn och vuxna. Här finns 
bland annat också en fin idrottshall, 
idrottsplats och föreningsliv

/ Naturnära med utbudet runt knuten.

/ Direkt i centrum.

Strålsnäs - En idyll för barn och vuxna.

Parken

Parkgatan

Strålsnäs



Området Bjursdalen uppfördes år 
1963-65. Området ligger naturnära 
och lugnt, men ändå bara ett stenkast 
från pendeln. 

Med pendeln når man Mjölby på 10 min, 
Linköping på 30 min och Tranås inom 12 
min. För de boende i Bjursdalen är det 
gångavstånd till kommunal badplats och 
centrum.

Tre av husen har hiss. Det finns också 
tillgång till gästrum/ övernattningslägen-
heter, som våra hyresgäster kan hyra 
förmånligt.

Tvättstuga finns i alla fastigheter. Garage 
och P-platser finns att hyra i området. 

/ Naturnära och lugnt.

Bjursdalen

/ Aktivitet & Rekreation

Våra natursköna områden erbjuder inte bara bästa 
tänkbara förutsättningar för avkoppling och rekre-
ation utan vi kan också erbjuda ett rikt föreningsliv 
med mängder av aktiviteter varav du finner några 
exempel nedan.

• Ridklubb

• 9-håls golfbana

• Fotbollsplan med konstgräs

• Sim- och Sporthall

• 2 motionsspår (Boxholm och Strålsnäs)

• Rikt båtliv

• Skidspår med konstsnö tillgängligt



Dalgårdsgatan 1-11
/ Berget

Timmerö
/ Bjursholm

Malexandervägen 14, 16

Bjursdalsvägen 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21

Nygatan 1, 3, 5
/ Solbacken

Storgatan 26

Parkgatan 11, 13

Centrumgatan 4, 6, 8

Storgatan 23, Centrumgatan 2

Storgatan 18

Söderleden 7, 9, 11, 15

Dalgårdsgatan 2-12
/ Parken

Älvkullevägen 5

Storgatan 25

Storgatan 30, 32, 34
/ Bergholmen

/ Fastigheter Boxholm




