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Nyheter på personalfronten
Det har hänt en hel del när det gäller personalen på VSBo:

Emma tar över efter
Britt

Britt har arbetat hos oss väldigt länge och nu tar hon
långledigt. Britt har gått i pension. Emma ingår nu i
stället i vårt administrativa gäng och kommer bland
annat att finnas i receptionen ibland. Förutom eko-

nomi ska Emma arbeta med information.

Nya målare
Tre av våra målare, Boris, Tommy och Leif,
har gått i pension det senaste året. Johan, som
varit borta ett tag, har kommit tillbaka,
Stefan har varit med ett tag och Rafael och
Pelle är relativt nya hos oss. Så idag har vi
fyra målare. Under sommaren har
bemanningen varit begränsad på grund av
semesterar och arbetet har dessutom
koncentrerats till yttre målning. Regn och
liten personalstyrka har tyvärr gjort att vi
inte hunnit med all yttre målning vi hade
planerat. Nu kommer hösten snart och vi kan
börja arbeta oss igenom den kö på

lägenhetsunderhåll som vi har.

Nya uppdrag för
Svante

Svante har arbetat länge som fastighetsskötare i Vaggeryd
men tar nu över arbetet med lägenhetsunderhåll. Svante är
den som i första hand besiktigar lägenheter vid omflyttning
och styr våra hantverkare så att arbetet med lägenhets-
underhåll fungerar smidigt och effektivt.
Kenth kommer i fortsättningen att arbeta med olika
projekt inom bland annat underhåll.

Emma och Britt

Kenth och Svante

Pelle, Stefan, Raffe och Johan



Hyresgästföreningen informerar
Alla boende inom VSBo bjuds in att följa med på skörderesa vid Ivösjön i Skåne
Lördag 17 oktober
Avresa stationen i Vaggeryd 8.00 och stationen i Skillingaryd 8.15
Vi beräknar vara hemma ca 20.00.
Vi kommer bl.a. besöka Humletorkan i Näsum, Bonnslätts fruktodling i Arkelstorp (här kan du handla),
Viby gårdsbutik (här kan du handla ex potatis, marmelad mm) och flädergården i Vinslöv (provsmak-
ning).
Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår i priset.
Priset är 200 kr/person
Vi åker med 1 buss, först till kvarn….
Anmälan till Inger Davidsson på telefon 0370 70483 senast söndag 11 oktober.
Hoppas du vill följa med!
Hälsningar Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

Paraboler
Nu har vi kommit igång med vår parabolinventering igen och alla paraboler som sitter så att dom kan
bli farliga eller skada fasaden måste plockas bort. Dom som har en parabol som sitter som den ska
måste skriva på ett avtal med oss om att man ansvarar för sin parabol. Vi vet om att vissa inte kan få
en bra signal inne på balkongen. Men vi kan inte äventyra säkerheten för ett bättre TV-utbud. Det
finns andra sätt att få ytterligare kanaler. Om inte det tillägg som Vaggeryds Energi kan erbjuda räcker
finns det många andra leverantörer på marknaden.

Kvarlämnade saker
Våra lokalvårdare har arbetat hårt för att hålla trapphus och andra gemensamma utrymmen fria från
lösa saker såsom barnvagnar, cyklar, skor och mattor. Det har blivit betydligt bättre och det är vi, och
säkert dom flesta hyresgäster, glada för. Men ibland fungerar det inte utan att vi måste ta hand om
prylar som är i vägen. Vi har lite saker kvar som ingen har hämtat ut. Så om Du saknar något och vill
ha det tillbaka, kontakta vår reception. Det som inte hämtas kommer vi att slänga.

Fastighetsskötsel
Två av våra fastighetsskötare har slutat, Sivert i Vaggeryd och Kalle i Skillingaryd. Nilla kommer att
börja i Skillingaryd i oktober och ansvarar i första hand för den yttre miljön. Mats A och Mats E kom-
mer att dela på fastigheterna.
I Vaggeryd har vi Kjell och Peter sedan tidigare och Pål som börjar 1/10.

Mats E, Nilla och Mats A Kjell, Pål och Peter


