
 

                                                                                               

  

                    

 

 

 

Vi på Boxholmshus vill önska alla en riktigt skön 

sommar! 

Boxholmshus reception har öppet som vanligt alla dagar i sommar  

10:00-14:30, lunchstängt 12:00-12:30. 

Vår bostadskö 

Har du anhöriga eller vänner som gärna vill ha 

dig närmare? 

Säg till dem att ställa sig i vår bostadskö. 

Genom att fota QR koden med mobilen 

kommer man raka vägen in till vår bostadskö 

och kan se vilka lägenheter som vi för tillfället 

har lediga.  

Men de bör skynda sig! Lägenheterna 

försvinner fort 

 

Uppsättning av krokar i badrummet 

Det är ofta vi ser att man sätter upp egna krokar och hyllor i 

badrummen. Man ska vara medveten om att man då gör hål i 

ytskiktet och det finns en risk till vattenskada. Orsakar man 

skador kan man bli ersättningsskyldig. 

Önskar du fler krokar, kontakta oss på Boxholmshus så får vi 

kolla på önskemålet och se vilka möjligheter som finns. 

 På vår hemsida och även i häftet ”Att leva och bo i Boxholmhus” finner du alla regler 

som finns. Detta för att få så välfungerande och trevliga hyresrätter till er som möjligt.  

 

 

Kom ihåg att meddela om du 

byter telefonnummer.           

Det är viktigt att vi på 

Boxholmshus kan komma i 

kontakt med dig! 



 

Nu när värmen är här och fler söker sig ut för att fånga solens strålar  

så kör vi en repris på vad som är viktigt att tänka på 

 Släng inte fimpar, snus eller annat skräp i våra rabatter eller 

överhuvudtaget i bostadsområden!                                                 

OBS! Det är rökförbud på alla våra lekplatser! 

 Nu när värmen kommer är det viktigt att man går ut med sina 

sopor så de inte står en längre tid och skapar en otrevlig odör för 

övriga boende i huset. 

 Det är inte tillåtet att förtära alkohol på offentliga platser, dit hör 

även våra bostadsområden. 

 Det är endast tillåtet att använda el-grill på balkongen. Vill man ändå använda sig av gasol eller 

kolgrill måste den vara placerad minst 6 meter från fastigheten. Se till att det finns vatten i 

närheten. 

 Man får inte skaka/piska mattor från balkong eller uteplats.  

 Man får ABSOLUT INTE mata fåglarna från sin balkong, uteplats eller 

fönsterbrädor. Fågelspillning är inte alls trevligt och matspill lockar till sig 

råttor.  

 Det är inte tillåtet att sätta upp pooler eller studsmattor på gräsmattorna 

eller på innergårdarna. 

När du vattnar dina blommor, tänk på att det inte ska droppar vatten ner till 

grannen under dig. Blomlådor får inte hänga på utsidan pga. fallrisken. 

 

Elinstallationer 

De flesta elinstallationsarbeten ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. En del enklare arbeten 

kan du få utföra själv, men bara om du vet hur du ska göra.  

Kom ihåg att olagligt elinstallationsarbete är straffbart. Ett misstag kan få 

ödesdigra konsekvenser så chansa aldrig! Och extra viktigt är det att tänka på när 

man bor i ett flerfamiljshus där fler än bara jag blir drabbad om man gör något fel.  

Behöver du hjälp att koppla in din tvättmaskin, diskmaskin, önskar få ett extra 

eluttag eller hjälp med någon annan elinstallation, ring Boxholmshus så hjälper vi 

dig.  

Obs! Man får inte koppla skarvsladdar i eller till badrummet! 

 

 

 

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. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fspicymindinredning.se%2Fge-din-balkong-vad-den-fortjanar-personlighet%2F&psig=AOvVaw2gEZm7HtDWMrAQ2nPKlFmj&ust=1587545879542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjxybOT-egCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fspotiled.se%2Felmaterial%2Felinstallation%2Feluttag%2Fexxact-primo-eluttag-jordat-2-vags%2F&psig=AOvVaw0VilWzgAoC2wWt0sDKpLaZ&ust=1588050665963000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCF1_Drh-kCFQAAAAAdAAAAABAG

