
                                                                                               

  

  

                

                           

 

Vi vill önska alla våra hyresgäster en 

God jul och Gott nytt år 

Vi bygger om receptionen  

I mitten av november påbörjade vi renovering av receptionen på Boxholmshus. Detta är ett arbetsmiljö 

arbete samt för att skapa ett mer gästvänligt och trevligt mottagande till er hyresgäster när ni kommer 

och besöker oss på Boxholmshus. Receptionen beräknas vara klar och öppna igen som vanligt från 

måndag den 23/12. 

 

Fr.o.m. 7/1 

Har du vägarna förbi stanna gärna till och kolla in nya receptionen.  

Vi bjuder på kaffe och pepparkakor under veckan. Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 



Förnya P-tillstånd 

För er som är boende på Dalgårdsgatan och har valt att köpa 

till ytterligare parkeringstillstånd är det dags att förnya 

dessa.  

Välkommen in till receptionen så hjälper vi er. 

Parkeringar 

För att tydlig göra våra regler för parkeringar så är det de endast avsedda för fordon som är i bruk. Alltså 

bilar som är påställda och besiktigade. Det är alltså inga uppställningsplatser för bilar som ej är i bruk, 

husvagnar eller släpvagnar. Detta är pga. att vi har fler hyresgäster än antalet parkeringsplatser. 

Vänligen respekterar detta. 

Skadegörelse 

Vi har haft mycket skadegörelse i form av klotter på våra fastigheter. 

Detta är väldigt kostsamt att sanera och tar mycket tid. All form av 

skadegörelse polisanmäls. Om du ser att det är klottrat och kanske 

även gjort en iakttagelse, kontakta gärna kontoret. 

Storköket Bjursdalen 

Ombyggnaden av storköket på Servicehuset i Bjursdalen är i full gång och som det ser ut nu så håller vi 

tidsplanen. Både köks personal och annan servicepersonal har gjort ett fantastisk bra jobb genom att ha 

flyttat matsalen till Stora samlingssalen och kan nu fortsätta servera dagens som vanligt under byggtiden. 

Vi är alla förväntansfulla och ser fram emot att få se slutresultatet!  

Bokningssystem 

Under hösten har vi renoverat tvättstugan på Dalgårdsgatan Berget. Det har varit en utdragen 

renoveringsprocess. Förutom att alla ytskikt är uppfräschade, installerade vi även ett bokningssystem 

med taggar. Men nu när slutligen allt är på plats, endast några små saker kvar att åtgärda, så är både vi 

och nyttjande hyresgäster av tvättstugan nöjda över slutresultatet. 

Under våren får vi utvärdera bokningssystemet och fungerar det bra kan det vara ett koncept vi fortsätter 

med och installerar bokningssystem i fler av våra tvättstugor. 

 

Önskemål 

Har du länge gått och tänkt på något som du vill förbättra, ändra på eller behöver en 

uppfräschning där du bor hör av dig till Bovärden på tele:072-512 54 82 

Dina åsikter är värdefulla för oss! 

 

Det finns möjlighet att få sina hyror via E-faktura. 

Mer information finns på hemsidan www.boxholmshus.se 

OBS!                                         

Det är fortfarande inte 

tillåtet att stå parkerad på 

våra innergårdar. 

 

http://www.boxholmshus.se/

