
  

                                                                                               

   

                   

 

 
 

 

Nya medarbetare på Boxholmhus 

Vi vill presentera två nya medarbetare som nu har börjat hos oss och som 

ni säkert kommer komma i kontakt med på ett eller annat sätt. Robin 

Söderberg är ny fastighetstekniker här hos oss och har tidigare arbetet på 

Tranåsbostäder. Sedan har vi Charlotte Beidergårdh som kommer arbeta 

med uthyrningen och receptionen. Hon har tidigare arbetet med liknande 

arbetsuppgifter på både Stångåstaden i Linköping och HSB i Norrköping. 

Varmt välkomna till oss på Boxholmshus! 

 

Kallt i lägenheten 

Nu när kyla kommer är det viktigt att man inte har soffor eller andra möbler 

placerade framför elementen. Även långa gardiner kan göra att värmen 

stannar kvar runt elementet och fönstret och inte fördelar sig ut i resten av 

rummet. 

Brandvarnaren i din lägenhet 

För att klargöra lite kring brandvarnaren som sitter i din lägenhet så står Boxholmshus för en fungerande 

brandvarnare i alla våra lägenheter. Du som hyresgäst ser sedan till att underhålla den genom att byta 

batteri i tid (batteriet står du som hyresgäst för) och även testa så den fungerar ett par ggr/ år. 

Misstänker du att din brandvarnare gått sönder trots att du bytt batteri så kontakta felanmälan                  

så kommer vi och byter ut din brandvarnare. 

Du glömmer väl inte att släcka ljuset!                                                                                                                 

Visste du att under december månad är det många                                                                   

bränder som orsakas av adventsljus 

Bjursdalen 

Nu är bokningssystemet för tvättstugan igång på Bjursdalsvägen 19. För er som fortfarande inte har 

kvitterat ut någon tvätt-tagg får komma till kontoret och göra det. Det gäller även för boende på 

Bjursdalsvägen 13 och 17 som har möjlighet att nyttja grovtvättstugan som finns i det huset 

 



  

OBS!  Våra besöksparkeringar är endast för besökare och inte till er som hyresgäster med p-tillstånd.                    

Vid felparkering riskerar man böter. 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresgästundersökningen 

Nu ligger utvärderingen av hyresgästundersökningen ute på vår 

hemsida. Det vi kunde konstatera är att många av er är nöjda 

med både ert boende och oss som hyresvärd. Men det fanns 

några saker som vi nu får ta med oss och jobba mer med under 

nästa år. Era åsikter är viktiga för vårt arbete och det ger även 

dig/ er som hyresgäst möjligheten att påverka din boendemiljö. 

Därför vill vi tacka alla som tagit sig tid och svara och så hoppas 

vi på ännu högre svarsfrekvens till nästa gång.  

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. 

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 kvittera dina felanmälningarna till. 

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

Reception och hyresfrågor  

Har du frågor som rör uthyrningen är du välkommen in till vår reception, eller kontakta oss via telefonen 
på 0142-896 91.                                                                                                                                                
Öppettiderna är: Måndag-Onsdag kl: 10.00-12.00, 12.30-14.30  och Torsdag-Fredag kl: 10.00-12.00  
Sista torsdagen i månaden har vi öppet till kl. 17.00  

Genom att gå in på www.boplatssverige.se och 

skapa dig en profil så kan du enkelt ställa dig i vår bostadskö 

 

Kvarboenderabatten                                                                                                                               
Vi vill informera om att kvarboenderabatten kommer att upphöra efter förhandling och ingen rabatt 
kommer att lämnas januari 2022. 
 
Kvarboenderabatten har erhållits av den som bott i samma lägenhet hos AB Boxholmshus i många 

år. Mycket har förändrats på bostadsmarknaden sedan införandet av rabatten och då var avsikten 

att få ett mindre antal vakanta lägenheter. För att anpassa oss till dagens bostadsmarknad och få ett 

rättvist system har AB Boxholmshus beslutat att ta bort rabatten.                                                                            

Vi på Boxholmshus vill att du som hyresgäst skall ha ett bra boende och att vi kan fortsätta 

utveckla våra bostäder samt närmiljö. 

 
 

OBS!                                         

Det är fortfarande inte 

tillåtet att stå parkerad på 

våra innergårdar. 

 

http://www.boplatssverige.se/

