
 

NUMMER 2 - 2018 

Tävling! 
Var med i utlottningen om 

fina vinster, mer information 

hittar du längst bak i 

infobladet. 

Lycka till! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering av personuppgifter 

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att 

gälla i hela EU. GDPR (General Data Protection Regulation) 

ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett 

ökat skydd för din personliga integritet. 

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir 

kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har 

upphört. En personuppgift är all slags information som kan kopplas 

till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som 

telefonnummer och e-postadresser.  

 

 

Din integritet är viktig för oss så gå gärna in på vår hemsida vsbo.se och läs vår förtydligande personuppgiftspolicy där 

vi beskriver hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter. 

Har du inte möjlighet att läsa det på vår hemsida så ring oss på 0393-67 86 71 så skickar vi hem information till dig. 

 

 

VSBo har två st. senior/trygghetsboende, Fridensborg i Vaggeryd 

och Slätten i Skillingaryd. Där finns det i markplan gemensamma 

lokaler samt övernattningsrum till besökande och kontor för våra 

värdinnor Ann och Ellinor.  

Värdinnorna finns på plats vardagar på dagtid för att hjälpa till 

med trivselfrämjande aktiviteter. Tanken är att de boende 

tillsammans med hjälp av värdinnorna ska forma verksamheten. 

Det ordnas t.ex. måltider, fester, dagsutflykter och annat som 

de boende önskar. Aktiviteterna är frivilliga och man deltar om 

och när man själv vill. 

 

Ellinor har arbetat hos 

oss på VSBo i 23år.  Först 

som lokalvårdare och 

sen som värdinna på 

Slätten sen hösten 2011. 

Vad är det bästa med 

ditt arbete? 

Ann har varit hos oss på 

VSBo sedan 2016. Hon 

började då som värdinna 

på Fridensborg i 

Vaggeryd. 

Vad är det bästa med ditt 

arbete? 

 

Lär känna våra värdinnor 

Det bästa är att man träffar så många olika 

människor, att den ena dagen aldrig är den 

andra lik. 

När hon inte är arbetar så tycker hon om 

att umgås med vänner och bekanta, vara 

ute i naturen och plocka svamp. 

Hon gillar katter och är väldigt svag för 

sötsaker. 

Det bästa är att det är så omväxlande och 

att man träffar många olika människor. 

När hon inte arbetar så tycker hon om att 

röra på sig, handarbeta och att resa och se 

nya platser. Hon lägger även mycket tid på 

att umgås med nära och kära, speciellt 

barnbarnen. 



   

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grannar 

Grannar som hejar i trapphuset, sköter sig snyggt i 
tvättstugan och håller ordning på sina prylar och husdjur 
vill nog de flesta ha. En schysst granne får såklart 
skratta, spela musik och ha fest – men med sunt förnuft.  

Stör inte  
Ha inte för hög volym på din tv eller stereo och undvik att 
köra disk- och tvättmaskinen sent på kvällarna.  
Tänk särskilt på att hålla nere volymen i trapphuset. 

Meddela om du tänker ha fest 
Om du har fest är det ditt ansvar att inte störa grannarna. 
Prata gärna med dem innan och meddela ifall du tänker 
ha fest. 

Du som röker – visa hänsyn  
Av hänsyn till dina grannar och av brandsäkerhetsskäl får 
du inte röka i hissar och trapphus. Tänk även på att 
rökning på balkongen kan störa grannarna ovanpå. 

På balkongen  
Skaka eller piska inte dina mattor från balkongen. Det är 
inte heller tillåtet att placera blomlådor på utsidan av 
balkongräcket. 

Visa hänsyn i tvättstugan  
Att dela tvättstuga med grannarna fungerar utmärkt, se 
bara till att städa efter dig och respektera andras 
tvättider. 

Grillning 
Eftersom grillning kan vara brandfarligt får du inte grilla 
på balkongen. Dessutom kan matoset vara väldigt 
störande för de som bor i närheten. 

Håll trapphuset tomt  
Säll inte cyklar, barnvagnar och annat i trapphuset.  Våra 
lokalvårdare behöver komma åt och städa. 
Rörelsehindrade behöver mer svängrum och ambulans- 
och brandpersonal måste kunna ta sig fram vid en 
eventuell olycka  

Ta hand om dina sopor  
Lämna inte dina sopor på balkongen eller i trapphuset – 
det luktar pyton.  

Mata inte fåglar 
Mata inte fåglar på balkongen eller i närheten av själva 
huset – de kan dra till sig råttor och andra skadedjur. 

Håll koll på dina husdjur  
Koppla alltid din hund inom bostadsområdet och i 
trapphuset. Se till att din hund eller katt inte smutsar ned 
i trapphuset, på gården eller runt barnens lekplatser.  

Håll gården fri från bilar  
Du får bara köra in bilen på gården om du ska lasta i eller 
ur något.  

Tack för att du är en schysst granne! 

 

Bomöte  
 
Årets Bomöte hölls 3/5. Drygt 50 hyresgäster var på 
plats. 5 politiker deltog i paneldebatt om VSBo:s roll i 
kommunen. Debatten leddes av Lars-Erik Joakimson. 
Dom närvarande informerades också om vår 
verksamhet inkl. planerad nybyggnation. 
Hyresgästföreningen berättade om sin verksamhet. 
Kvällen avslutades med landgång och kaffe med 
kaka. En positiv kväll men det skulle vara önskvärt 
att fler hyresgäster kom till Bomötet. 

Behåll din plats i vår bostadskö 

Att stå i vår bostadskö är gratis. Det du måste göra 

är att logga in på Mina Sidor minst en gång varje år 

och spara om din ansökan. Går du inte in minst en 

gång under denna period så kommer du bli 

”inaktiv” som sökande och automatiskt försvinna 

ur kön. 

Har du inte möjlighet själv gå in på Mina Sidor går 

det bra att ringa till oss på 0393 - 67 86 71 eller 

komma in till receptionen minst en gång per år så 

hjälper vi dig att spara om din ansökan. 

Köpoängen är personliga och kan inte ärvas eller 

överlåtas till någon annan. För att söka våra 

lägenheter måste du vara registrerad i vår 

bostadskö. Du kan anmäla dig från och med att du 

fyllt 16 år, för att skriva kontrakt måste du ha fyllt 

18 år. Är ni två som söker? Då är en av er sökande 

och den andra registreras som medsökande.  

Kö poäng räknas, en (1) dag = en (1) poäng från 

registreringsdatum. 

Tar du ett kontrakt för en lägenhet så försvinner 

du också ur kön som sökande och behöver därför 

registrera om dig om du fortfarande vill stå kvar i 

vår bostadskö. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopsortering 

Sopsorteringen måste bli bättre, MYCKET bättre. Soporna vägs och allt som ligger fel gör att vår kostnad stiger. Det 
resulterar i att vi i så fall måste höja hyrorna. Dessutom har vi snart ingen som vill hämta våra sopor om vi inte kan 
sortera dem rätt. Då blir det ganska otrevligt på våra bostadsområden. 

 
Glas, plast, aluminium, farliga ämnen som 
starka medel, batterier och lampor får inte 
slängas i hushållssoporna. Det ska lämnas på 
en avfallsstation. 

I våra gröna behållare slängs 
hushållssopor, alltså det som 
blir kvar när allt ovanstående är 
bortsorterat.                                                          

I våra blå behållare ska papper slängas, inget 
annat!                  
Papper är t.ex. tidningar och mindre 
pappförpackningar som mjölkpaket, 
cornflakespaket, pizzakartonger m.m. 
Förpackningarna ska rivas sönder så att de 
blir platta. 

Stora wellpappkartonger får 
inte läggas i de blåa behållarna, 
dom tar för stor plats. Dom ska 
lämnas på en avfallsstation. 

Hjälp med grovsopor 

Om du inte själv har möjlighet att lämna dina grovsopor på återvinningen kan VSBo hjälpa till. 

Mot en avgift på 100 kr, kommer vi och hämtar dina grovsopor i markplan utanför din fastighet. Miniavgiften handlar 

då om att det endast krävs en man att bära t.ex. en stol eller liknande. Lite mer skrymmande och tyngre grovsopor 

debiteras mot timtaxa, f.n. 395 kr/timme. 

Vill du ha hjälp med grovsoporna kontakta oss på telefon: 0393- 67 86 71 för tidsbokning. 

Nya garage 

Efter många månaders jobb av våra hantverkare John, 

Gunnar och med hjälp av Mats I, står nu den nya 

garagelängan färdig på Skolgatan i Skillingaryd. 

Det har varit ett av vårens stora projekt och den 1 juni 

var det dags för hyresgästerna att få köra in. 

Detta blev verkligen ett lyft för området. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets hyresgästenkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem har vackraste balkongen/uteplatsen? 

En prunkande balkong, uteplats, trädgård 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. Det gör bostadsområden 

trevligare. 

Alla våra hyresgäster är välkomna att delta. Du kan anmäla dig själv eller någon granne som Du tycker har fint. 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. 

I slutet av augusti kommer en jury att åka runt till de nominerade tävlingsbidragen och fotografera för att sedan 

enväldigt välja ut de finaste, de som på ett effektfullt sätt bidrar till vackrare yttre miljöer. 

Vinnande bidrag kommer att belönas med blomstercheckar. 

Här nedan kan du se några av de fina trädgårdar och balkonger som var nominerade förra året. 

 

Nu har vi fått resultatet av årets hyresgästenkät. Vi vill tacka alla Er som svarade på enkäten. Vi fick in 498 svar vilket 

är ungefär hälften av alla enkäter som delades ut. Det är 20:e året som elever på Fenix gör enkäten åt oss. Så vi har 

en bra historik och kan jämföra hur Era svar förändras genom åren. 

I årets enkät ser vi bl.a. att tvättstugor och trappuppgångar får bättre betyg liksom felanmälningar. Däremot har vi en 

nedåtgående trend när det gäller yttre skötsel. Resultatet i diagrammet är en sammanfattning av hela enkäten och 

staplarna varierar mellan våra olika områden. Vi ska gå igenom alla svar och se vad vi kan göra för att förbättra oss.  

 

mailto:vsbo@vaggeryd.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gästgivaren 

Nu är vi äntligen igång med byggnationen på 

Gästgivaren. Den formella invigningen har varit och 

barnen ifrån Gullbäckens förskola tog första spadtaget. 

Vi bygger två likadana fyravånings punkthus som på kv. 

Liljedal i Vaggeryd men med en femte våning till förråd.  

Är man intresserad av en lägenhet i nybyggnationen är 

det klokt att se till att man står i vår bostadskö redan nu.  

Inflyttning beräknas till maj 2019 

  32 lägenheter i två fyravånings punkthus  

 Hälften tvåor och hälften treor, 2 RK 60 kvm, 3 RK 72 kvm  

 Inglasad balkong  

 Bredband ingår i hyran  

 Tvättutrustning i lägenheten  

 Diskmaskin  

 Förråd på femte våningen  

 Centralt läge i Skillingaryd med gångavstånd till det 
mesta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 msk kakao 

1 tsk Vaniljsocker 

2.5 dl vaniljvisp 

100 g Färskajordgubbar 

(2 kladdkakor) 

Vispa vaniljvispen och vaniljsocker ganska hårt till en mousse.  

Bred på hälften av vaniljmoussen på ovansidan på den ena kladdkakan och lägg 

den andra kladdkakan ovanpå.  

Vispa ner kakaon i resten av vaniljmoussen och bred över de två kladdkakorna. 

Dekorera med jordgubbar. 

Det går också bra att göra tårtan på färdig fryst kladdkaka, se bara till att tina den 

ordentligt enligt förpackningen. 

 

Sommartårta 
En tårta för chokladälskare 

gjord på kladdiga 

chokladbottnar fylld med 

jordgubbs- och vaniljmousse. 

Tårtan är insvept i en härlig 

chokladfrosting och som bilden 

visar toppad med färska 

jordgubbar. Tårtan är minst 

lika god dagen efter. 

Kladdkaka  
(2 bottnar) 

200 g smör 

4 st ägg 

5 dl strösocker 

2 msk vaniljsocker 

6 msk kakao 

4 krm salt 

4 dl vetemjöl 

Gör så här: 

Smält smöret i kastrull till hälften 

smält. Ta bort kastrullen.  

Smörj eller beströ två formar. 

Tillsätt ägg, socker, vaniljsocker, 

kakao och salt i smöret. Vispa 

ihop. 

Tillsätt vetemjölet. 

Fördela lika mycket smet i båda 

formerna. 

Grädda i mitten av ugnen 175 

grader i ca 17 min. Låt stelna 1-2 

timmar. 

När du nu har två chokladbottnar 

färdiga är det dags för frostingen.  

Till den behöver du: 

 



Tävling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å H I J T T T T T R N Ö G Z G R R S Ö G A 

C E B I E X V Y R B V N J R T T T T T Q C 

V C D Y I F A B V A D W N H O S R I Ä C Ö 

H Z Å K D I I X R X G T Q N Q I P G O I G 

A L K J Z A I S V H Ö X Y Z N O I L M I K 

N L F H N Å N Ä X Ö V Z M B H V A L K I Å 

B L C Å O B C D S E V Z X E H D A Z Ö I W 

Ä L Z I O B J M K U V Ö S I Å Å A L P I R 

W L R E O L K P Q B V S Q N Q G A N U B S 

F Ö G Y O B C V H C V I G Y Z J A Ö R G D 

O C N B O K E E E E E Ö I H L B T C F A F 

H R L M C Ö K M M N Z K Ä N N N N N H D H 

Nu är det dags för tävling igen, på ett antal ställen i rutan ovan finns det fem likadana bokstäver i rad. De kan 

förekomma lodrätt, vågrätt eller diagonalt. Ta en av varje bokstav i dessa rader och bilda ett ord. 

När ni tror att ni har kommit på ordet vi söker så mailar eller ringer ni in svaret till VSBo 0393- 67 86 71 eller till 

vsbo@vaggeryd.se senast den 1 juli. 

Lycka till! 

 

 Vi har öppet som vanligt hela sommaren mellan 10.00 -16.00. 

RECEPTION 

0393- 67 86 71 

FELANMÄLAN 

Vid akuta fel, när fastighetsskötarna inte finns på expeditionen, kan VSBo:s kontor kontaktas på 0393-67 86 71. 

Utanför kontorstid kan akuta problem (vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott och dylikt) meddelas till 

Securitas på telefon 040- 689 29 10 

Det går också bra att maila in en felanmälan till oss. Men då bör problemet inte vara akut – vi läser inkommande 

mail under kontorstid. vsbo@vaggeryd.se 

FASTIGHETSSKÖTARE 

 

Fastighetsskötare Skillingaryd 

0370 – 712 75 

(tel. tid 09.00-09.30) 

Fastighetsskötare Vaggeryd 

0393 – 318 75 

(tel. tid 09.00-09.30) 

GLAD SOMMAR  
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