Vår bostadskö
Man har fortfarande möjlighet att ställa sig i vår
bostadskö så glöm inte att säga till anhöriga eller
vänner.
Din drömbostad kanske bara finns ett klick bort!
Planerade projekt under året
Pga. pandemin som berört oss alla har många projekt stannat upp och vi har fått lägga fokus på annat
under stora delar av våren 2020. Planeringen är nu i full gång och vi hoppas att kunna slutföra fler roliga
och framför allt behövliga projekt under tiden som återstår av året.
Vi kommer bl.a. börja titta lite närmare på Strålsnäs och fastigheterna vi har där för att se vad vi kan göra
för att få det mer trivsamt för hyresgästerna som bor där.
Har du idéer får du gärna dela med dig till oss på Boxholmshus. Dina synpunkter är viktiga för oss!

Ny fin utemiljö på Söderleden 7
I början på juli revs den gamla uteplatsen på innergården vid Söderleden 7. Pga. Corona blev det längre
leveranstider än väntat och eftersom projektet påbörjades under semesterperioden så gjorde även det
att arbetet tog ett par veckor mer än beräknat. Men nu står den där klar och betydligt finare och
fräschare än innan.
Vi hoppas att de boende är nöjda över den nya uteplatsen och att många kommer sitta och ta en fika här
framöver.

Bild på förra uteplatsen

Bild på nya uteplatsen

För bra samverkan där du bor
För att olika personligheter ska kunna fungera ihop är det viktigt att
alla visa hänsyn till varandra. En del blir störda av sådant som andra
inte bryr sig om. Prata i första hand med din granne om det är något
din granne gör som stör dig så att ni tillsammans kan lösa problemet.
Och tänk på att ha god ton!
Ska man bjuda in till lite festligheter och vet att det kan bli sent. Förvarna gärna dina grannar. Tänk på att
det är du som kontraktsinnehavare som ansvarar för gäster i bostaden, trapphus och ute på våra gårdar.
Trots förvarning får det inte bli för stökigt och högljutt!

Stäng dörren!

Markarbete på Storgatan 30-34
Under sensommaren/hösten kommer ett markarbete med att byta ut
alla gräsytor, även uteplatserna samt omläggning av plattor att ske på
Storgatan 30-34. Det har varit i stort behov länge då stora delar av
gräsytorna i dag är brända.
Vi hoppas detta kommer uppskattas av hyresgästerna och att de till nästa
sommar kommer kunna gå barfota och känna det nya mjuka gräset kittla
mot tårna.

Det är viktigt att våra entré
portar inte står öppna. Då
kan obehöriga lätt ta sig in
och även råttor och andra
skadedjur letar sin in i
värmen.

Tvättstugorna

Cyklar i cykelställen

Det mest förekommande klagomålet gäller
tvättstugorna. Det är viktigt att du som nyttjar
möjligheten att få tvätta i tvättstugan också följer
de regler som finns uppsatta. Detta är för allas
trevnad och även din!

Nu när vi går mot höst och vinter är det
viktigt att det inte står en massa
oanvända och trasiga cyklar i våra
cykelställ. Detta är för att underlätta för
personalen som arbetar med
snöröjningen.

 Boka alltid din tvättid via bokningstavlan
 Se till att tvättstugan är tömd på kläder
innan avslutad tid
 Städa efter dig!

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.

