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Motorvärmare
Nu blir det snart kallare igen och det kan vara skönt med en varm bil på morgonen. Vi har motor-
värmare på många bostadsområden. Motorvärmarna kostar 100:- / månad under oktober till mars
och ingenting under övriga året. På årsbasis blir det 50:- per månad och då har man en egen
parkeringsplats året om.

Ändringar i TV-utbudet
Vaggeryds Energi levererar våra TV-kanaler. På grund av ändrade sändningsrättigheter från deras
leverantör kommer det successivt att ske en del förändringar i basutbudet.
CNN och Eurosport försvinner och TV10, TV11 och TV4 news tillkommer.
På sikt kan ytterligare förändringar komma.

Vi vill spara energi
Vi försöker hela tiden spara energi för att spara både pengar och miljö.
Vi har gjort en energikartläggning av alla våra fastigheter och kommer
att börja med tre av våra stora bostadsområden: Staren i Vaggeryd
(Ringvägen, V. Parkgatan, Korpgatan), Rönnbäret i Skillingaryd (Kvarn-
gatan) och Saturnus i Skillingaryd (Sturegatan). Under hösten kommer vi
att detaljstudera dessa fastigheter och göra justeringar och förbättringar
för att få bättre kontroll och styrning på luft, vatten och värme. Vi gör
arbetet med vår egen personal, så Ni som bor i dessa fastigheter kom-
mer kanske att få besök av våra killar i samband med översynen.

Allmännyttans energi-
sparkampanj

Allmännyttans energisparkampanj fortsätter och i höst blir temat upp-
värmning. Vi kommer att återkomma med mera information och energi-
spartips. På allmännyttan.se kommer det också snart att finnas nytt
material. Gå gärna in och titta ibland.

Underhåll
Tack vare en fin sommar har våra målare hunnit måla fasaderna på flera områden. Nu börjar det
bli höst och det blir inte så mycket mer utvändig målning. Nu kan vi lägga energin på invändigt
underhåll igen.



Hyresgästföreningen informerar
Alla boende inom VSBo bjuds in att följa med på skörderesa till Kivik

Äppelmarknad, folkfest, provsmakningar, försäljning, kända artister mm.

Lördag 28 september.
Avresa 8.00 från Vaggeryds station och 8.15 från Skillingaryds station.
Vi räknar med att vara hemma kring 20.00.
Pris 250 kr/ vuxen och 150 kr/ barn. Vi bjuder på förmiddagskaffe.
Sista anmälan lördag 21 september till Inger Davidsson 0370 704 83. Anmäl dig gärna i god tid!

Bostadsmöte för alla boende i Klevshult och Skillingaryd

Måndag 7 oktober 18.30, platsen är församlingshemmet i Skillingaryd.
Vi pratar om boendet, fikar och har trevligt tillsammans.
Det kommer ingen ytterligare information om detta möte, så skriv in datumet i kalendern redan
idag!

Hälsningar Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

Lite ordningsregler igen
Vi måste tyvärr påminna om saker som kanske för dom flesta känns
alldeles självklara:

 Man kan inte skaka mattor och täcken från balkongen eller
loftgången. Någon annan får kanske dammet i huvudet eller på sitt
fikabord. Och det är inte trevligt.

 Bor man med grannar i närheten måste man ta hänsyn till dom
och se till att det är tyst efter kl 22.00 och hela natten. Även annan
tid är det trevligt om man inte stör andra i onödan.

Nyheter på gång...
 Ny parkeringsplats på Smedjan i Vaggeryd (Esplanaden/Storgatan/Dalagatan).
 Cykelkarusell på Vilan i Vaggeryd (Stationsgatan).
 Yttre miljö på Hackan i Skillingaryd (Bygelgatan, N. Allégatan)


