
 

                                                                                               

  

  

 

 

Vi på Boxholmshus vill tacka våra hyresgäster för det 

gångna året och önska alla god fortsättning på 2020.

Vi har gjort många roliga men också nödvändiga projekt under 2019 och nu satsar vi på att fortsätta i 

samma anda även under 2020. 

 

Välkomna! 

Fr.o.m 27/1 stod 3 hus på Gösvägen med totalt 6 lägenheter klara och de första hyresgästerna kunde 

flytta in. Resterande två hus blev klara till slutet februari och vi kunde även hälsa dem varmt välkomna.  

Nya medarbetare  

Vi vill presentera våra nya medarbetare Anna-Karin Ek Hallèn och 

Lisbeth Karlsson. Anna-Karin började i januari som uthyrningsansvarig 

och hon kommer ta över efter Annicka Nilsson som går i pension till 

april. Anna-Karin känner säkert fler av er igen från mejeriet där hon 

arbetade tidigare. Lisbeth Karlsson började i februari som 

ekonomiassistent och har tidigare arbetat på Ödeshögsbostäder.  

I december fick vi önska Monica Wiktorsson välkommen tillbaka som 

Redovisningschef hos oss efter ett uppehåll på 15 månader. Monica har 

under uppehållet arbetet på Lejonfastigheter i Linköping.              Från vänster: Lisbeth, Monica, Anna-Karin

  

Vi får önska dem varmt välkomna och vi hoppas dem ska trivas här hos oss på Boxholmshus! 

Tack Annicka! 

Ett stort Tack till Annicka Nilsson för alla dessa år och  grattis 

till pensionen och en välförtjänt ledighet. 

Hon har spridit mycket glädje och varit en stor tillgång för 

bolaget. Hon kommer bli saknad av många! 
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Hyreshöjningen är klar för 2020 och höjningen blev 2,37 % / m2 
Börjar gälla fr.o.m. 2020-04-01 

 

 

________________________________________________________________________ 

Brandvarnare                

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas 

om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och 

minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.  

AB Boxholmshus ansvarar för att det finns en brandvarnare installerad i varje 

lägenhet och du som hyresgäst ansvara för skötseln, så som batteribyte, 

testning, rengöring. Mer om brand kan du läsa på vår hemsida. 

_________________________________________________________________________ 

Har ni sett reklamfilmen om Boxholm?   

 

 

 

 

https://www.boxholmshus.se/boxholmshus/nyheter/2020-01-20-ta-del-av-var-

nyframtagna-film-om-att-bo-och-leva-i-boxholm 

  

 

 

 

 

    

Felanmälan görs via hemsida www.boxholmshus .se eller ring 0142-895 10 

Endast vid akuta ärenden som vid exempelvis störningar, avloppsstopp, vattenläcka, elfel och 

låsöppningar efter kontorstid, ring fastighetsjour Unit Security Tel. 0142-895 10 

Vid hyresfrågor under kontorstid ring 0142-896 91 

Receptionens öppettider är: Måndag-fredag 10.00-12.00 och 12.30-14.30 

Sista torsdagen i varje månad har receptionen öppet till 17.00. 
 

Det är viktigt att vi på Boxholmshus 

kan komma i kontakt med dig som 

hyresgäst för att t.ex. kunna avhjälpa 

en felanmälan, upplysa om fel och 

brister i fastigheten eller bara 

informera om annat som kan vara av 

intresse för dig att veta.               

Därför måste du höra av dig och 

meddelar om du byter telefonnr! 

Planerad ventilationsrensning 2020  
OMRÅDE/ADRESS  PLANERAD  INFO  
Åsbovägen 11  januari  Utförd 22/1-23/1  
Dalgårdsgatan 1-12  Februari-Mars  Ventilationsrensning  
Centrumgatan 4  Mars-April  Ventilationsrensning  
Storgatan 18  April  Ventilationsrensning  
Mjölbyvägen 3  Maj  Ventilationsrensning  
Nygatan 1-5  Juni  Filterbyte/Ventilationsrensnig 
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