
  

                                                                                               

   

                   

 

 

 

Vi har hög belastning på ”Felanmälan” just nu och väntetiden är något längre än vanligt. 

Vi prioriterar akuta felanmälningar först men kommer och avhjälper övriga ärenden så 

snart vi kan. Vi hoppas på er förståelse! 

Inför hösten 

Nu när vi går mot höst är det dags att plocka in grillar och 

leksaker som ligger på gårdarna. Se även till att flytta in 

cyklar till cykelrummen, som står i cykelställen och inte 

används 

För att hålla en trivsam boende miljö är det viktigt att vi 

tillsammans håller ordning och redan på våra saker.  

 Använd papperskorgarna som finns till mindre 

skräp. Där ska inte din soppåse eller tidningarna 

slängas för då blir den full direkt och skräpet 

hamnar då på marken. 

 Din soppåse ska slängas i moluken eller i sopskåpen 

och inte ställas på marken bredvid. Då måste någon 

släppa en viktigare arbetsuppgift för att åka dit och 

slänga din soppåse eller kanske t.om städa upp 

efter att ett djur varit i den. 

 Reklamen tar var och en hand om och den slänger man inte bara på golvet eller lägger uppe på postskåpet. 

Vill man inte ha den kan man lätt fixa det genom att sätta dit en ” ingen reklam” lapp på sitt postfack. 

 Privata ägodelar får inte förvaras i trapphuset eller vid entrén, utan får förvaras i lägenheten eller i 

lägenhetsförrådet. Vem vet, det kanske är just din granne som blir sjuk och behöver hjälp då måste 

ambulanspersonalen snabbt kunna komma intill utan att det står massor av saker i vägen för båren eller 

annat. Även om det skulle börja brinna i huset är det viktigt för räddningstjänsten att det är fri passage i 

trapphuset så de inte behöver snubbla runt på saker i ett kanske rökfyllt trapphus. 

Ett fritt trapphus kan rädda liv, tänk på det! 

Ser du saker som är trasiga och behöver åtgärdas, hör gärna av dig till oss och berätta om det oss så vi kan avhjälpa 

felet.  

Dalgårdsgatan 2-12 

En förfrågan om säkerhetsdörrar har gått ut på Dalgårdsgatan 2-12. Vi har fått en hög svarsfrekvens på denna 

förfrågan och de flesta i området har tackat JA till en säkerhetsdörr som skyddar mot inbrott, ljud & brand, gas och 

rökutveckling. På så sätt kan vi hjälpa till med att öka tryggheten för de boende. Information om när installationen 

kommer ske kommer under hösten 2021. 

 

Välkomna! 

Nu äntligen har vi öppnat upp receptionen för 
besök så nu är du varmt välkommen in till oss med 

dina frågor och funderingar. 

Felanmälan görs fortfarande i första hand på 
hemsidan eller via telefon på 0142-895 10.       
OBS! Glöm inte uppge ett telefonnummer          

som vi kan nå dig på! 

Receptionen och telefonen för hyresfrågor är 
öppet: 

Måndag-Onsdag kl: 10.00-12.00, 12.30-14.30  

Torsdag-Fredag kl: 10.00-12.00  

Sista torsdagen i månaden har vi öppet                     

till kl. 17.00 

 



  

Viktigt att byta filter i köksfläkten  

Nu finns det nya filter till din köksfläkten att hämta i receptionen på Storgatan 28. Ett filter med för 

mycket matfett kan vara en brandrisk och vid en radonmätning är det extra viktigt att ha ett nytt och 

fräscht filter.  

Tvättstugan på Bjursdalsvägen 19 

Pga. IT problem har installationen av bokningssystemet dragit ut på tiden. Vi hoppas att problemet är löst 

inom kort så vi snart får visa upp en fräschare tvättstuga med ett digitalt bokningssystem.  

Laddstolpar till elbilar 

Vi vill påminna er om att det finns möjlighet att hyra parkeringsplats med laddstolpe 

för din elbil. Totalt finns det 6 st platser vara 2 st på Storgatan 30-32, 2 st baksidan 

Storgatan 25 och 2 st Nygatan 1-5. 

Pris av 230 kr/månad, elkostnad 2,4 kr/kwh (2021 års elpriser inkl. fasta avgifter) 

För intresse kontakta uthyrningen på tele: 0142- 896 91 

Visste du att…                

Varje år startar över 20 tusen bränder i hemmen i Sverige. Över sex tusen 
bränder blir så stora att Räddningstjänsten måste släcka dem. I december 
händer många av bränderna. Då tänder vi ljus, eldar i öppen spis och lagar 
mycket mat på spisen. En spis som inte blir avstängd är en vanlig orsak till 
brand i hemmet. I Sverige måste alla lägenheter och hus ha brandvarnare. Den 
kan upptäcka en brand i tid. Brandvarnaren börjar pipa när det blir rök i huset. 

Första advent är det batteribytardagen – dagen då vi byter batteri i 
brandvarnaren och kollar att den funkar som den ska. 

Hos fler av er som vi på Boxholmshus besöker kan vi se att brandvarnaren ligger på byrån eller hatthylla 
då batteriet är dåligt och behöver bytas. Där gör den ingen nytta! Brandvarnaren är en billig livförsäkring 
både för dig och dina grannar, som dessutom Boxholmhus står för. Det enda du behöver göra är att se till 
att underhålla den 1-2 ggr om året. Det är ganska lite begärt när man vet att med en brandvarnare köper 
du dig och dina grannar tid. Tid kan rädda liv.                                                                                                                           

Extra viktigt…                                                                                                                                                                
när man bor i ett flerfamiljshus är att man följer de regler som finns för förvaring av 
bildäck, gasoltuber och andra brandfarliga föremål i våra förråd och garage, annars 
finns det en risk att man utsätter andra för fara.  

Information om vad som är tillåtet att förvara finner du på hemsidan 

www.boxholmshus.se. 

Ser du något som vi bör titta på ring 0142-895 10 eller maila till info@boxholmshus.se 

 

Genom att gå in på www.boplatssverige.se och 

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