
 

Genom att gå in på  

www.boplatssverige.se och  

skapa dig en profil så kan du  

enkelt ställa dig i vår bostadskö. 

 

                                                                                               

   

                    

                      

 

                                                    

 

God jul och Gott nytt år. 

Vi vill Tack er alla för detta år och vi hoppas på ännu ett fantastiskt år 

tillsammans med er hyresgäster. 

Receptionen 

Vi vill uppmärksamma att öppettiderna för vår reception kan variera beroende på Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Information om stängning kommer finnas på vår hemsida samt info blad uppsatt på 

vår entré dörr. När vi har stängt går det alltid bra att boka tid för ett besök. Detta för att det inte ska 

samlas flera i receptionen samtidigt. 

Vi kommer också följa Folkhälsomyndighetens råd vad det gäller hembesök och kommer alltså endast 

bara avhjälpa akuta felanmälning så länge läget inte förbli annorlunda. Är du sjuk/förkyld vill vi att ni 

upplyser oss om detta. 

Många har även frågat varför vi inte kommer och byter tapeter och golv som man blivit lovad.                        

Även det får tyvärr vänta i dessa tider. Ni eller vi får återkomma när läget är bättre. 

Tv-utbudet 

Du som hyr lägenhet hos Boxholmshus har ett TV-utbud från Sappa.     

Vilket utbud av tv kanaler som gäller på din adress kan du se på hemsidan. 

Vid problem/fel på kanalerna görs felanmälan direkt till Sappa på                  

tele: 0774-444 744. 

Det är viktigt att du som hyresgäst själv ringer och felanmäler till Sappa. Detta för att du själv lättast kan 

förklara felet och för att Sappa ska kunna avhjälpa felet snabbt som möjligt. 

 

 

 

 

 

http://www.boplatssverige.se/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sappa.android&hl=sv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ta till vana att i första hand försök göra din Felanmälan via hemsida 

www.boxholmshus .se  

 

Nya regler för våra parkeringar 

Regler:  

• Varje hyresgäst med ett hyreskontrakt har 

rätt till ett gratis parkeringstillstånd plus 
möjlighet att köpa till ett (1) extra tillstånd.   

  

• Du måste vara ägare av fordonet du 
söker/har tillstånd för.  

  

• Max ett tillstånd per person och max två 

per lägenhet. Vid särskilda omständigheter 

prövas ärendet separat. Se även pkt 2 och 
12 nedan.  

  

• Parkering för lastbil, husvagn, husbil eller 

släpkärra/båtvagn är ej tillåtet.   

  

• Reparationer, tvätt, oljebyte är inte tillåtet. 

Däckbyte för personligt bruk är tillåtet om 

det sker under uppsikt, ordnade och 

säkrade former. Tänk på att asfalt inte är 

ett underlag avsett för domkraft.  

  

• Fordonet ska vara i trafik, registrerat, 

trafikförsäkrat samt körbart.  

  

• Fordonet får ej stå uppställd 

(långtidsparkering) utan ska brukas. Fordon 

som har punktering, trasiga rutor, är 

obrukbara anses vara långtidsparkerade.  

  

• Missbruk av parkeringstillståndet beivras.  

 

Dessa regler finns även på hemsidan! 

Ny regler för parkerings- och garageplats 

Regler:  

 Fordonet ska vara brukbart skick  

  

 Endast för uppställning av personbil eller 

motorcykel, 4 st sommar- eller vinterdäck, 

max 5 liter bensin i därför avsett kärl.  

  

 Hyresgästen får ej utföra reparations- och 

underhållsarbeten, ej heller sådana 

arbeten vilka medför risk för brand eller 

annan skada på fastigheten eller annans 

egendom.  

  

 Vid avflyttning skall hyresgästen återställa 

platsen i tomt, gott och rent skick  

  

 Varje hyresgäst med ett hyreskontrakt har 

möjlighet att hyra en garageplats i mån av 

tillgång. Vi tillämpar kösystem.  

  

 Du måste vara ägare av fordonet du 

söker/har tillstånd för.  

  

 Max en plats per lägenhet. Vid särskilda 

omständigheter prövas ärendet separat. 

Se även pkt 2 och 4 nedan.  

  

 Parkering för lastbil, husvagn, husbil eller 

släpkärra/båtvagnar är ej tillåtet.   

  

 Reparationer, tvätt, oljebyte är inte 

tillåtet. Däckbyte för personligt bruk är 

tillåtet om det sker under uppsikt och 

ordnade och säkra former. Tänk på att 

asfalt inte är ett underlag avsett för 

domkraft.  

  

 Fordonet ska vara i trafik, registrerat, 

trafikförsäkrat samt körbart.  

  

 Fordonet får ej stå uppställd 

(långtidsparkering) utan ska brukas. Fordon 

som har punktering, trasiga rutor, är 

obrukbara anses vara långtidsparkerade.  

 


