
                                                               
  April 2016 

Information till VSBo:s hyresgäster     

Hyror 2016 

Årets hyror är nu förhandlade och hyrorna höjs från och med 1 april 2016 med 5 kr/ kvm och 

år. För en lägenhet på 70 kvm innebär detta en höjning på 29 kr i månaden. 

Årets hyresgästenkät 

Med avierna för andra kvartalet kommer årets hyresgästenkät. Elever från Fenix gör, för 

nittonde året i rad en hyresgästenkät som går till alla VSBo:s hyresgäster. Enkäten är anonym 

och eleverna på Fenix tar hand om allt Ni skickar in och redovisar ett samlat resultat för 

VSBo. Bland alla inskickade svar lottar vi ut tre månadshyror. Huvuddelen av frågorna är lika 

varje år för att vi ska kunna följa utvecklingen inom respektive område. Vi uppskattar om så 

många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten och postar den i bifogat svarskuvert. 

Årets underhåll 

Större planerade underhållsåtgärder under året: 

 Fönsterbyte på Smedjan, Esplanaden 1-3/ Storgatan 55-57/Dalagatan 2-4 i Vaggeryd. 

 Byte av lägenhetsdörrar på Rönnbäret, Kvarngatan i Skillingaryd. 

 Byte av köksfläktar på Gäddan, Kaffegatan i Skillingaryd. 

 Målning av fasader på Lingonet, Sturegatan 47 och Malen Sturegatan 5, båda i 

Skillingaryd.  

Bomöte 

Den 3/5- 2016 kommer VSBo och Hyresgästföreningen tillsammans anordna ett boendemöte 

för alla våra hyresgäster. Vi tänker oss ett intressant program med presentation av 

verksamheten och personalen. Räddningstjänsten kommer och ger tips och råd. Planen är att 

samlas i Folkets Hus i Vaggeryd och, om intresse finns, kommer vi att ordna busstransport 

från Skillingaryd. Ytterligare information kommer när det börjar närma sig. 

Liljedal 

Nu börjar vi byggnationen av ett fyravånings punkthus på     

Kv. Liljedal i Vaggeryd.                                                   

Det blir 16 lägenheter, hälften tvåor och hälften treor.  

Tvårorna är 60 kvm och treorna 72 kvm. Alla lägenheter får 

inglasad balkong, bredband ingår i hyran och det kommer 

att finnas tvättutrustning och diskmaskin i alla lägenheter. 

Läget är centralt i Vaggeryd med gångavstånd till det 

mesta. Inflyttning beräknas kunna ske i december i år. 
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Tvättstugor 

Vi har tidigare berättat om vår planerade tvättstugegenomgång. Vi kommer att gå genom alla 

tvättstugor för att se över tvättider, lokaler och utrustning. Arbetet har blivit lite fördröjt men 

nu sätter vi igång. Vi börjar med inventering av några tvättstugor och de berörda 

hyresgästerna kommer att få ytterligare information under arbetets gång 

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 avfallsstationen i 

Vaggeryd.                                                                  

I dem blå behållarna ska papper 

slängas, inget annat!                 

Papper är t.ex. tidningar och 

mindre pappförpackningar 

(inklusive mjölkpaket). 

Förpackningarna ska rivas sönder 

så att de blir platta. 

I dem gröna behållarna slängs 

hushållssopor, alltså det som blir 

kvar när allt ovanstående är 

bortsorterat. 

Hyresgästföreningen informerar 

Hyresgästföreningen välkomnar alla boende hos VSBo att följa med på en vår resa till vackra 
Susedalen i Halland, lördagen den 16/4 2016. Avresa Vaggeryds järnvägsstation 7.30 och 
Skillingaryds järnvägsstation 7.45. Vi börjar med ett besök på lågprisaffären Netto i Heberg, 
liknande Storkens, där vi dricker vårt förmiddagskaffe o får tid för shopping. Fortsätter 
därefter till Berte Museum som skildrar livet på landet o i skolan. Lunchen kommer vi att 
inmundiga på Strandkanten Ugglarps camping. Efter lunchen gör vi ett studiebesök på Suseå 
choklad i Falkenberg där det ges tillfälle att provsmaka o handla i fabriksshopen. Efter det 
ges tillfälle att gå på egen hand i Falkenberg innan vi rullar hemåt igen. Först till kvarn. Pris 
200 kr. Hemkomst ca 19.00. Anmälan till Inger Davidsson 0370-704 83, senast den 10/4.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


