NUMMER 3 2020

Tävling!
Var med i utlottningen om fina
vinster, hitta de röd markerade
bokstäverna i infobladet. Vilket
ord är det vi söker? Mejla eller
ring in svaret till oss senast 30
september på 0393-67 86 71 eller
till vsbo@vaggeryd.se (märk
svaret septembertävling)

Junitävling
I denna tävling var det ett ord vi sökte, det var många
olika svar men det rätta ordet ska vara GLASS.
Vinnarna är:
Annelie Jakobsson, Vaggeryd
Ingemar Blom, Vaggeryd
Miia Anserén, Skillingaryd
Välkomna in på kontoret och hämta er vinst som
denna gång är en tygkasse, perfekt att handla med.

Gårdshuset på Tor
Vi har ett gårdshus på vårt nya område Tor i Vaggeryd. Detta är för uthyrning
till våra hyresgäster för t.ex. enkla kalas.
Bor du på Tor kostar det 300kr, för övriga hyresgäster 500kr.
Är du intresserad av att hyra det, ring Pernilla på telefon nr: 0393-67 86 77

Gunilla Thalin
Lär känna vår personal
Gunilla har varit hos oss på VSBo sedan 2016. Hon började först som
säsongsarbetare i Vaggeryd men fick sedan en tjänst som
lokalvårdare.
Vad är det bästa med ditt arbete?
Det bästa med mitt jobb är att jag kan lägga upp det som jag vill. Det
är ett fritt jobb.
Vad gör du när du inte arbetar?
Jag är så mycket jag kan med barnbarnen och min familj. Jag och min
man har även hästar så vi har fullt upp på vår fritid, men jag trivs
med det.

Årets Underhåll
Här kommer lite information om några av de underhållsarbeten som vi har hunnit med i sommar.
Hok


Vi är i full gång med målningen av fasaden på Runstensvägen.

Skillingaryd





Fönsterbyte på Ö. Allégatan 9–13 samt på Stationsgatan 3, Artillerigatan 32 och Centralplan 2.
Byte av papptak på Kvarngatan 2–6.
Målning av fasad på Sturegatan 29.
Balkong och fasadrenoveringen är i full gång på Slätten och Merkurius.

Vaggeryd




Målning av fasaden på Götaforsvägen 20–22.
Målning av garage på Framgången 1–3.
Målning av fasad på Framgången 5.

BOMÖTE i september
På grund av den rådande situationen med Coronaviruset (Covid-19) blir det tyvärr
inget bomöte i år.

SE HIT!
Motorvärmarplats
Vi har hittills bara tagit betalt för motorvärmarplatserna under
vinterhalvåret.
Men från och med april 2021 kommer en motorvärmarplats att
kosta 100 kr i månaden hela året.
Är ni intresserade av en plats så kontakta kontoret, det finns
några kvar på vissa områden.

Så sparar du vatten!
Även om vi går mot höst och
svalare tider är det fortsatt viktigt
att vara rädd om vattnet vi har.

Håll värmen i höst
Nu närmar sig den tid på året då många hyresgäster
upplever inomhusluften kall och rå. Systemen är alltid
igång och ser till att hålla rätt temperatur men när
minusgraderna slår till kan det under en övergångsperiod
bli lite kallare i lägenheten. Särskilt under de perioder då
det är stora temperaturskillnader mellan dag och natt
utomhus. Men det finns mycket du själv kan göra för att
få ett behagligare inomhusklimat.
• Ställ inga möbler eller häng tunga gardiner framför elementet. Värmen
hindras från att sprida sig i rummet och elementets termostat tror att det
är varmare än vad det är och stängs då av.

Här får du några tips om några
enkla knep i vardagen för att spara
vatten:

Duscha kort istället för att bada i
badkar. Det går åt 150 liter vatten
till ett badkar jämfört med 45 liter
till en 5-minuters dusch.

• Vädra snabbt, max fem minuter.
• Täpp inte för till-luftsventilerna som sitter vid fönstret. Då kan inte
värmen spridas i rummet och det kommer dra vid fönstren istället.
• Rengör frånluftsventilerna (som sitter i kök och badrum) med jämna
mellanrum för ett bra luftflöde i rummen. Men skruva inte på inställningen
av ventilen så att storleken på springan ändras.
• Låt gärna dörrarna till badrum och kök stå lite öppna. Här sugs den gamla
luften ut och fukt och andra partiklar försvinner fortare.
Om du följt våra instruktioner men ändå tycker att du har väldigt kallt ska
du kontakta oss på VSBo. Ibland uppstår fel och då kan vi hjälpa dig att
åtgärda det.

Stäng av kranen medan du borstar
tänderna. Varje minut rinner det ut
cirka 6 liter vatten från kranen.
Diska inte under rinnande vatten.
Ställ en kanna med vatten i
kylskåpet så har du alltid kallt
vatten och slipper spola länge i
kranen.

Matkällarförråd
Som ni vet så finns det matkällarförråd i en del av våra fastigheter. Förr användes dessa av hyresgäster när det inte
fanns kylskåp i lägenheterna. Idag har dom ingen större funktion. Vi har därför börjat att ta bort alla matkällare och
istället göra om dessa utrymmen till större förråd.
Vill man hyra ett förråd är det först till kvarn som gäller men än är det en stund kvar innan dessa är färdiga.

Vi ber alla att ta bort sina tillbehörigheter så att vi kan komma åt och rensa och bygga om!

Sopsortering
Det vi får mest klagomål på våra områden är fortfarande sopsorteringen. Vi har länge försökt med information både
skriftligt och muntligt, med bo skolor och med hjälp av hyresgästföreningen. Tyvärr utan önskvärt resultat.
Vi kommer under december månad att dela ut sorteringskassar till alla våra hyresgäster, ett sätt att göra det enklare att
sortera. Det kommer även att finnas med två fruktpåsar och en kasse i återvunnet material i paketet.
De blå tunnorna eller skåpen är enbart avsedda för
tidningar och wellpapp. För hushållssopor har ni en
molok eller gröna tunnor. Är behållarna fulla, ring
och meddela oss, ställ inga sopor utanför tunnorna.
Det drar till sig fåglar och andra djur.
Stora wellpappkartonger får inte läggas i de blåa
behållarna, de tar för stor plats. Dom ska lämnas på
avfallsstation.

Övernattningsrum
Vi har som många av Er redan vet två övernattningslägenheter, en i
Vaggeryd och en i Skillingaryd som ni hyresgäster kan hyra för kortare
vistelse.
Nu finns det tre rum till med gemensamt kök i Vaggeryd att hyra, dessa
ligger på Ringvägen 15.
Den gamla lägenheten på N. Ågatan i Vaggeryd finns också kvar men
kommer i framtiden att försvinna.

Personal nytt
I juni i år var det dags för vår snickare Gunnar att gå i pension, han har varit på VSBo i mer än 30 år. Istället välkomnar vi
Matteus som snickare hos oss. Vi har även en ny fastighetsskötare i Skillingaryd, Marko som kommer att börja istället
för John som valt att gå vidare ifrån VSBo. Marko har arbetat som säsongsarbetare med utemiljön under den gångna
sommaren.

Arbetsrutiner till följd av Coronaviruset
Vi gör allt vi kan för att arbeta så säkert och tryggt som möjligt för
att undvika smittspridningen av coronaviruset bland både
personal och hyresgäster.
Vi har fortsatt öppet som vanligt mellan kl. 10.00–16.00- Du är
välkommen in på kontoret om Du inte har några sjukdomssymtom.
Vi fortsätter att prioritera bland felanmälningarna och hanterar enbart akuta ärenden inne i lägenheterna tillsvidare.
Vi uppskattar om du enbart gör en felanmälan för akuta ärenden i din lägenhet just nu. Är ditt ärende inte akut ber vi
dig vänta med anmälan tills nya anvisningar kommer från oss.
Vi gör allt vi kan för att Du ska få en så bra service som möjligt under de omständigheter som är. Ett stort tack för ditt
tålamod! Vi följer utvecklingen av coronaviruset och kommer hålla dig uppdaterad om vad som gäller på vår hemsida
vsbo.se.

Feriearbetare
Vi har varje sommar ett antal ungdomar som sommarjobbar hos oss och hjälper till med den yttre skötseln.
I år har vi, förutom våra 6 ordinarie sommarjobbare haft 18 ungdomar på feriepraktik hos oss. Ungdomarna har
tillsammans med vår personal städat i källare och vindsutrymmen och arbetat med den yttre skötseln. Ungdomarna
har varit jätteduktiga och mycket som inte hade hunnits med annars har blivit gjort.

Ett stort tack till både ungdomarna och vår egen personal för väl genomfört arbete!

Nya stickproppar och uttag
Den 1 april 2019 blev de vanliga stickpropparna och uttagen för taklampor ersatta med en ny gemensam EU-standard.
De nya kontaktdonen kallas DCL-don, som står för Devices for Connection of Luminaires. De här donen måste anslutas
till jord, så från den 1 april 2019 måste därför alla installationer av lamputtag göras med DCL-don.
Redan installerade eluttag är fortfarande giltiga och man kommer att kunna köpa och byta ut reservdelar så länge de
finns på marknaden, medan helt nya installationer behöver följa den nya EU-standarden.

Saftiga blåbärsmuffins!
Här kommer ett recept på lättbakade muffins som är
proppade med blåbär, perfekt till höst fikat.
Ingredienser:
125g smör
1,5 dl strösocker
3 ägg
2 tsk vaniljsocker
1,5 tsk bakpulver
1 krm salt
5 dl vetemjöl
1 dl mjölk
4 dl färska eller frysta blåbär.
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. Ställ upp ca 12 stora
muffinsformar på en plåt.
2. Blanda smör och socker till en jämn smet.
3. Tillsätt äggen, gärna ett och ett och vispa.
4. Blanda i vaniljsocker, bakpulver och salt.
5. Tillsätt vetemjöl och mjölken och vispa ihop allt, gärna
med elvisp.
6. Vänd försiktigt ner blåbären i smeten, klicka sedan ut
smeten i formarna fyllda till ca tre fjärdedelar.
7. Grädda i mitten av ugnen 18–20 minuter.

Ät och njut!

Är du intresserad av föreningsarbete?
Hyresgästföreningen i Vaggeryds kommun söker dig som är intresserad av
att stärka upp styrelsen, vara med och hjälpa till när vi arrangerar olika
evenemang eller driva egna idéer i ditt bostadsområde. Gå gärna in på vår
Facebook sida och anmäl ditt intresse eller via QR koden här nedan.

Vi önskar er alla en trevlig höst!

Våra telefon- och öppetider
Våra öppetider för hyresgäster och besökare till vårt kontor i Vaggeryd samt till vår receptionstelefon:

0393- 67 86 71
ÖPPETTIDER: måndag – fredag 10.00–16.00 LUNCHSTÄNGT 12.30–13.30

Felanmälan:
Felanmälningar görs till VSBo:s kontor på telefon 0393-678671 eller på mail,
men då bör problemet inte vara akut – vi läser inkommande mail under kontorstid vsbo@vaggeryd.se
Har du laddat ner VSBo:s app kan du skicka felanmälan direkt via appen eller via vår hemsida vsbo.se

Akuta fel – vart vänder jag mig?
När du behöver akut hjälp utanför kontorstid (gäller kvällar och helger) ringer du Securitas. Gäller det åtgärder som
inte kan vänta tills nästa dag är det väktare från bevakningsföretaget som åker ut. De kan hjälpa till och vid behov
kontakta VSBo:s personal. Akuta problem (Vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott och dyl.) meddelas till Securitas
på telefon 040-689 29 10

Störningsjour
För att alla ska trivas måste vi visa hänsyn, men det inträffar ibland att hyresgäster inte visar respekt mot sina
grannar.
För ett trivsamt boende har du rätt att inte bli störd och tider som kan hållas som riktmärken är att störning för
högljudda fester, hög musik, spring i trapphus eller stök ute på gården inte är tillåtet efter kl. 22 söndag till torsdag
eller efter 23 fredag och lördag.
Efterlevs inte detta och du upplever att dina grannar stör kan du kontakta Securitas störningsjour på

040- 689 29 10
Väktare från Securitas kommer att bedöma ärendet, och kan debitera den som stört en utryckningsavgift på 1000kr.
Om en fest eller annan störning tystnar innan jouren kommit- ring och berätta det! Om det visar sig att anmälan var
opåkallad kan anmälaren istället komma att debiteras, detta för att minimera okynnesanmälningar.
Tips! Du som ska ha fest – informera gärna grannarna i god tid i förväg! Glöm inte grannarna i trappuppgångarna
bredvid.

Glöm inte att släcka ljusen!

