
 



Äntligen är den första tvättstugan klar. 

 

Vi har länge lovat att vi ska göra en genomgång av 

våra tvättstugor.  Nu är vi ordentligt igång och den 

första tvättstugan på Torggatan i Vaggeryd är färdig. 

Vi har tillsammans med hyresgästföreningen och de 

boende i området kommit fram till vad som 

behövde göras i tvättstugan. 

Det här är några exempel på vad som har gjorts för 

att få en trivsam och väl fungerande tvättstuga. 

  Det har lagts klinker på golvet. 

  Alla väggar har målats i en ny ljus och fräsch färg. 

  Det har köpts in två nya tvättmaskiner och 

en mangel. 

  De gamla armaturerna är utbytta mot nya 

energisnåla armaturer. 

 

Istället för att ha många olika informationslappar med skötselråd på väggarna så har vi istället nu målat 

informationen direkt på väggarna med hjälp av schabloner. 

 

Hoppas att de boende inom området är nöjda med sin nyrenoverade tvättstuga, det ska vara trivsamt och 

enkelt att ta hand om sin tvätt. 

Vi är redan igång med att renovera nästa tvättstuga som ligger på Skolgatan 10-16 i Skillingaryd.  

Före 
 



Vem har vackraste balkongen/uteplatsen? 
 

                                                                                                                                                                                                                       

För ganska många år sedan utlyste vi en balkongtävling bland våra 

hyresgäster. I år bjuder vi in till en ny tävling.  

En prunkande balkong/uteplats med blommor och grönt är till glädje för 

alla. Inte bara för den som bor i lägenheten i fråga utan för alla som 

passerar och kan se alla vackra växter. Fler vackra balkonger/uteplatser gör 

våra bostadsområden trevligare.  

  Alla våra hyresgäster är välkomna att delta. Du kan anmäla Dig själv eller 

någon granne som Du tycker har det fint på sin balkong eller uteplats. Vår 

personal kommer också att ha ögonen öppna och leta efter lämpliga 

kandidater.  

Vi vill ha nomineringarna senast 31/7 till vsbo@vaggeryd.se eller till 

receptionen. 

Under vecka 33 i augusti kommer en jury utsedd av VSBo att åka runt till 

nominerade tävlingsbidrag, fotografera en del av dom och enväldigt välja 

ut de finaste, dom som på ett effektfullt sätt bidrar till vackrare yttre 

miljöer.  

Vi hoppas att tävlingen kan bidra till att våra bostadsområden blomstrar 

ännu mer i år än tidigare. 

Vinnande bidrag kommer att belönas med blomstercheckar. 

 

 

 
 

 

 

Bomöte 

Bomötet i år kommer att hållas i Folkets Hus den 4 maj kl. 18.00. Temat kommer att vara Miljö och vi 

kommer bl.a. att göra studiebesök på återvinningscentralen. 

Boka in datumet i kalendern så kommer mer information när tiden börjar närma sig. 

 

Hyresgästenkät 

Samtidigt som den här informationsbroschyren kommer ut får Du också årets hyresgästenkät.                                      

Vi uppskattar om Du vill ta Dig tid att svara på frågorna. Vi tar till oss alla åsikter och försöker lägga våra 

resurser på det Du som hyresgäst vill ha. 

Det är eleverna på Fenix som gör undersökningen och vi på VSBo ser fram emot resultatet.  

mailto:vsbo@vaggeryd.se


EL:IN-SKÅP 

I BUTIKER 
Nu finns skåp för insamling av mindre elavfall 
utplacerade på två butiker i Skillingaryd och en 
i Vaggeryd. Skåp för elavfall finns utplacerade i 
följande butiker: 
 
• Hemköp i Skillingaryd vid entrén 
• ICA Nära Lagahallen i Skillingaryd vid 
returstation 
• ICA Supermarket i Vaggeryd vid entrén 
 
Skåpen är till för dig som bor i lägenhet eller som 
inte har möjlighet att besöka kommunens 
Återvinningscentral i Vaggeryd. 
 
I SKÅPET KAN DU LÄMNA IN: 
 
• Små batterier 
• Glödlampor och lågenergilampor, men inga 
lysrör. 
• Smått elavfall som mobiltelefon, laddare, eltandborste, 
rakapparat 
 
Elavfall som inte får plats i skåpet lämnas som 
tidigare på kommunens återvinningscentral. Vill 
du veta mer om hur du sorterar el-avfall kan du 
kontakta personalen på Återvinningscentralen på 
tfn 0370-67 84 94 eller 0370-67 80 46. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Earth Hour 25/3 2017 

Nästa Earth Hour infaller den 25 mars 2017 mellan klockan 
20.30–21.30 lokal tid över hela världen. Det är världens största 
miljömanifestation med hundratals miljoner människor som 
vill uppmana världens makthavare att agera i klimatfrågan. 

Under dagen den 25 mars kommer det att anordnas en 

Earth Hour-dag på Fenix. Det kommer besök ifrån 

Sveriges Mästerkock och lokala matproducenter. Ta med dig 
plaggen från garderoben som behöver lite kärlek och delta 
i work shop, det kommer även vara några tävlingar med 
miljötema där du kan vinna fina priser. 

Mer information kommer finnas längre fram på vår hemsida 
vsbo.se eller på vaggeryd.se 

 
Vill du läsa mer om Earth Hour finns information på 
wwf.se/earthhour  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det dags för 

Kenth Gustafsson att 

gå i Pension. 

Han har arbetat hos oss på 

VSBo sedan september 

2010. Han började som 

besiktningsman men har 

sedan något år tillbaka 

arbetat med olika projekt 

inom bland annat 

underhåll. 

Han kommer att sakna sina 

arbetskamrater men ser 

ändå fram emot en lång 

ledighet med många resor 

planerade. 

Ventilation 

Vi behöver luft med bra kvalitet för att må bra och inomhusluften 

måste ständigt bytas ut mot renare luft. Du kan själv på enkla sätt 

påverka luftkvalitén i din lägenhet. I luften du andas i din lägenhet 

tillkommer hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, 

material och maskiner. Fukt bildas av luften du andas ut, dusch, 

tvättning och liknande.                                                                                   

Om ventilationen inte fungerar som den ska bildas kondens som i 

första hand visar sig på kalla ytor som fönster, men i senare skede även 

på väggar och möbler. Om fukten inte ventileras bort får mögelsporer 

fäste och kan börja växa inomhus med väsentligt försämrat 

inomhusklimat som följd. 

Problem med ventilationen uppstår ofta på grund av tilltäppta 

tilluftsdon. Då förändras trycket i lägenheten och ventilationssystemet 

slutar att fungera. Därför är det av största vikt att du inte tejpar, eller 

på annat sätt täcker för tilluftsdonen. 

 

Årets underhåll 
Lite information om större planerade underhållsarbeten under 

innevarande år. Skillingaryd: 
Fönsterbyte på Skolgatan 10-16 

Byte av låssystem på Sturegatan 33-37 

Målning utvändigt på Artillerigatan 31 och Södra Vägen 2 

Målning utvändigt på Storgatan 11 

Vaggeryd: 

Fönsterbyte på Dalagatan 1-3 och Storgatan 49-51 

Bredda asfaltsytan på Torggatan 7-9 

Påbörja målning utvändigt på Karlavägen. 7-9 och Smedjegatan 5-7 

Hok: 

Målning utvändigt på Tallgatan 5-19 

Som vanligt kommer våra hantverkare att vara ute så mycket som 

möjligt under sommarhalvåret och lägenhetsunderhållet får till stor del 

vänta till hösten. Vi arbetar oss igenom kön så fort som möjligt. 

 

Legitimation 

Vi är många som arbetar på 

VSBo och ni har säkert träffat 

många av oss och känner igen 

de flesta. Men skulle det vara 

så att det kommer någon och 

ringer på dörren som säger sig 

vara ifrån VSBo som du inte 

känner igen och blir osäker -                       

Fråga efter legitimation! 

All vår personal ska bära 

legitimation och kunna uppvisa 

denna vid begäran. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbt, enkelt och gott ska det vara! 

Snabba och enkla recept kan man aldrig få för många av. Här hittar du snabblagade favoriter, 

enkla recept med ganska få ingredienser. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbaste frallorna utan jäst 

är perfekta att slänga ihop 

snabbt när man har ont om tid 

men ändå vill ha nybakt bröd. 

Snabba frukostfrallor 

ca 6st 

5dl vetemjöl (du kan ersätta 

en del med andra mjöl sorter) 

1 msk bakpulver 

¼ tsk salt 

2 msk sirap 

2 ½ dl vatten 

Gör så här: 

1: Värm ugnen till 200 C. Klä 

en plåt med bakplåtspapper. 

2: Blanda mjöl, bakpulver och 

salt i en bunke. Tillsätt sirap 

och vatten, rör om till en jämn 

deg. 

3: Ta ut bollar med hjälp av 

mjöliga händer. 

4: Grädda i mitten av ugnen i 

12-15 minuter. 

Servera nybakade med smör 

och ost. Om man vill frysa in så 

ska det göras direkt. 

 

Kycklingwrap blir en perfekt 

lunch för hela familjen. Snabbt 

och enkelt med färdig grillad 

kyckling. Går utmärkt att ta 

med på picknick. Vill du göra 

den vegetarisk byter du lätt ut 

kycklingen mot Quorn eller 

andra vegetariska filéer. 

Kycklingwrap med 

chilismak 

4st 

½ grillad kyckling  

250 g KESO med chilismak 

4 stora tortillabröd 

1 avokado 

Körsbärstomater 

Salt och peppar efter behag 

Gör så här: 

1: Rensa kycklingen och skär 

köttet i små bitar 

2: Blanda Keson med 

avokadon och tomaterna. 

3: Bred ut det på tortillabröd 

och rulla ihop. 

 

Om du får oväntat besök och 

inte har något att bjuda på 

räddar du fikat med de här 

supergoda och snabba kakorna. 

Kolakakor 

Ca 40st 

100 g Smör 

1 dl strösocker 

2 msk ljus sirap 

2 tsk vaniljsocker 

1 tsk bakpulver 

2 ½ dl vetemjöl 

Gör så här: 

1: Sätt ungen på 175 C och klä 

en plåt med bakplåtspapper. 

2: Rör smör och socker poröst. 

3: Tillsätt sirap, vaniljsocker och 

mjölet blandat med bakpulver. 

4: Arbeta ihop till en deg. 

5: Rulla ut till 3 längder, ca 

30cm.  

6: Lägg längderna på plåten och 

platta till dom något. 

7: Grädda i mitten av ugnen 10-

12 min.  

8: Skär ca 3 cm breda sneda 

kakor medans längderna är 

varma. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Vår resa 

Hyresgästföreningen inbjuder alla boende hos VSBo på en vår resa till Lina Sandells Fröderyd med omnejd, 

med någon överraskning på programmet. Lördagen den 20/5, avresa Hoks station 07.45, Vaggeryds station 

08.00, Skillingaryds station 08.15, Klevhult Turestorg 08.30. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe 

ingår. Hemkomst ca 19.00. Pris vuxna 200 kr, barn 100 kr. Välkommen med anmälan senast den 15/5 till 

telefonnummer 0370-706 37. Hälsningar Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd 

 

Ny tvättstuga  

Den 16 februari inbjöds alla hyresgäster på Torggatan i Vaggeryd till en träff i sin nya tvättstuga. Det blev 

en trevlig stund med genomgång av de nya maskinerna och som en rolig twist vann två hyresgäster 

tvättmedel genom en utlottning. Hyresgästerna har fått vara med och tycka till inför renoveringen och 

samma sak på Skolgatan i Skillingaryd där det snart står en tvättstuga klar. Detta är ett exempel på hur 

VSBo och Hyresgästföreningen jobbar med boinflytande för att alla hyresgäster ska få påverka sitt 

boende.   

 

 

Hos oss finns det hjälp att få dygnet runt 

Akuta fel – vart vänder jag mig? 

När du behöver akut hjälp utanför kontorstid ringer du Securitas. Gäller det åtgärder som 
inte kan vänta till nästa dag är det väktare från ett bevakningsföretag som åker ut. De kan 
hjälpa till och vid behov kontakta din fastighetsskötare. 

Vad räknas som akuta åtgärder? 

Skador som kan innebära en fara för fastigheten och/eller medför höga kostnader. Vattenskador är ett 
exempel. En snabb och kompetent insats kan då rädda stora värden. Elfel orsakar också skador. När en 
säkring orsakar ett elavbrott kan det betyda överbelastning och ett allvarligt elfel kan leda till bränder. 

Störningar – vad gäller? 

Om du blir störd, prata först direkt med grannen. Hjälper inte det får du i värsta fall ringa Polisen.  

 
 

Akuta ärenden efter kontorstid 16.00–07.00       

Ring Securitas 040  - 689 29 10. 

Under kontorstid       

  Reception 0393-67 86 71  
 

Fastighetsskötare Skillingaryd 0370 - 712 75 (tel. tid 09.00-09.30) 
Fastighetsskötare Vaggeryd 0393 - 318 75 (tel. tid 09.00-09.30) 

 
OBS! Vid brand eller personskada, ring alltid 112 

 


