
  

                                                                                   

 

 

Hipp hipp, Hurra! 

Vi vill uppmärksamma två fantastiska medarbetare som fyller 60 

år. Våra Jubilarer är  Ann-Charlotte Karlsson som jobbar som 

lokalvårdare hos oss och Lisbeth Karlsson som arbetar som ekonomi-assistent, och som flera av er säkert även 

kommit i kontakt med via felanmälan. Vi önskar dem båda ett stort Grattis! 

Vår reception 

För er som inte varit på besök hos oss på Boxholmshus får vi presentera 

Rebecca Karlsson som hjälper till i receptionen. Hon tar väl omhand om 

de som besöker oss och på så sätt underlätta för de som jobbar med 

uthyrningen och felanmälan.  

Dalgårdsgatan 2-6 

Under våren fräschades lekplatsen upp på Dalgårdsgatan 2-6. 

Vi har utökat lekplatsen med ny lekutrusning, nya gungor och 

bättre sand. Det blev även en ny rutschkana som inte bara 

blev godkänd utav barnen utan även av de vuxna som varit 

där på besök. 

Bjursdalen 

Nu äntligen kommer även Bjursdalens uteplatser med fasta bord och bänkar förses med nytt virke. Även 

uteplatserna på innergården kring Söderleden 11, Bjurs 7-9 kommer plattsättningar att tvättas av, kantskäras och 

rensas från ogräs. Även Boule banan kommer få nya bänkar och staket. 

Radonmätningar 

Vi får ofta frågan om radonmätningar. Senast gjordes det mätningar på 

Dalgårdsgatan 2-12 samt Gösvägen 2-16 samt 15-17 och vi är nöjda över 

resultaten. Vi kommer fortsätta arbetet och göra mätningar i alla hus 

framöver men välja ut några få åt gången. Mätningarna görs i perioden 

oktober- april och dosorna som vi placerar ut ska ligga ute i lägenheterna i 

ca 3 månader innan de plockas in och skickas iväg för analys.  

NU KAN DU ÄVEN FÖLJA OSS I SOCIALA MEDIER 

 

 

Det är INTE tillåtet att sätta upp 

egna krokar eller annat i våra 

badrum som medför att man 

måste gör hål på ytskiktet!  Om du 

ändå gör det så kan du bli 

ersättningsskyldig och då få stå för 

ett nytt badrum. 

Under v.29 är receptionen stängd. 

Felanmälan via hemsidan och telefon är 

öppen som vanligt. 

OBS!                                                                       

Det ä viktigt att ni som har katt ser till att de 

inte uträttar sina behov i sandlådorna på 

innergårdarna eller hos våra 

förskoleverksamheter som finns i närområdet. 



  

Härligt med soliga dagar och ljumna kvällar 

Nu äntligen är perioden här med soliga dagar och ljumna kvällar och visst är det 

trevligt att grilla och umgås men tänk på att det endast är 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.  

Man ansvara själv för att hålla sin balkong och uteplatser, innegårdar fri från skräp 

efteråt. 

Vi vill åter igen informera om att det INTE är tillåtet att förtära alkohol i våra bostadsområden. Vi har barnfamiljer i 

de flesta utav våra fastigheter och barn men även vuxna kan uppleva det mycket obehagligt att behöva passera 

berusade människor när man går till och från sitt hem. 

Upplever du en form av störning i eller runt ditt boende på kvällar och helger kontakta störningsjouren på 0142-

895 10 

Dalgårdsgatan 12 

Nästa hus som ligger i planering för stamrenovering är Dalgårdsgatan 12. En inventering är gjord och nu pågår ett 

arbete med att sammanställa och skriva underlag för en kommande upphandling. Eftersom det kommer bli helt nya 

badrum som medför en hyreshöjning kommer den att förhandlas med hyresgästföreningen. Efter det kommer vi gå 

ut med ytterligare information och en planering för berörda hyresgäster. 

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 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. 

 

 

 

 

 

Reception och hyresfrågor  

Öppettiderna för receptionen är: Måndag-Onsdag kl: 10.00-12.00, 13.00-14.30  och                                        
Torsdag - Fredag kl: 10.00-12.00 

Har du frågor som rör uthyrningen är du välkommen in till vår reception, eller kontakta oss via telefonen på 
0142-896 91.                                                                                                                                                              

Felanmälan 

Det är många av er som är duktiga på att fel-anmäla via hemsidan och ett stort Tack till er för det. På så sätt 
kan man med egna ord beskriva felet och vi missar inte viktig information som vi kan behöva. När felet sen är 
avhjälpt får man även en kvittering på mailen som du har registrerat.                                                                           
( Obs! Du måste själv registrera en mailadress för att kunna få en kvittering på mailen )                                  
Numret till felanmälan dagtid och till jouren vid akuta ärenden kvällstid är: 0142-895 10.  

OBS!                                                                                                                                                                                                  
Glöm inte uppge ett rätt telefonnummer som vi kan nå dig på om vi skulle behöva komma i kontakt med dig 
samt se till att vi får en mailadress som vi kan skicka en kvittens till när vi är klar med din felanmälan. 

Vid störningar i och runt ditt boende kvällar/nätter ring 0142-89510 

 


