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Som hyresgäst är du skyldig att hålla din lägenhet i gott skick. Ett visst slitage är naturligt, men generellt sett 
tjänar du på att vårda din lägenhet väl. Då slipper du betala för att återställa lägenheten den dag du flyttar. 
Röker du i lägenheten kan du bli ersättningsskyldig om det är inrökt.                                                                
Tänk på att vädra ordentligt och ofta. 

Vi avråder från att tapetsera, måla eller dylikt i lägenheten.  Alla egna arbeten ska vara fackmannamässigt 
utförda, annars kan du komma att bli ersättningsskyldig. 
 

Vårda 

din lägenhet 

 

Du behöver regelbundet: 

• Rengöra filtret i köket 

• Rensa bort hår och skräp i golvbrunnen i duschen 

• Frosta av kyl och frysskåp 

• Städa bakom spis och kylskåp 

• Kontrollera och rengöra ventiler i lägenheter. 

Marstävling 

I den här tävlingen var det bokstäver man skulle leta 

efter och ordet vi sökte var RITNING. 

Vinnarna är: 

Lars Eklund, Vaggeryd 

Iréne Valfart. Vaggeryd 

Lotta Storck, Skillingaryd 

Olle Ekwall, Vaggeryd 

Stig Ericson, Skillingaryd 

Anna Hjalmarsson, Skillingaryd 

 

          

          

          

          

          

 

 

 

Välkomna in på kontoret och hämta er vinst som denna gång är fina 

sittunderlag i härliga färger. 
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Ny tävling! 

De vågräta raderna i kryss planen är numrerade 1 till 5. 

Kryss planens lodräta mittenrad är markerad i en grön 

färg.  

Svara på frågorna/ledtrådarna och för in svaren på rätt 

rad så kan ett lösenord utläsas på den lodräta gröna 

mittenraden. Vilket lösenord är det vi söker? Maila eller 

ring in svaret till oss senast juni på vsbo@vaggeryd.se 

eller 0393-67 86 71 och var med och tävla om fina 

priser! Märk gärna mailet med Junitävling.  

1. Havets skogar och ängar. 

 

1. Havets skogar och ängar. 

2. Vad är det som blir större och större ju mer man tar bort? 

3. Ett tillstånd av inaktivitet med nedsatta livsfunktioner. 

4. Alla dåliga böcker har en god sida, vilken? 

5. En inflammation i huden som gör att huden blir torr, röd och ofta kliar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äntligen blev det den 1:a 

april och inflyttning för de 

nya familjerna på 

kvarteret Tor. 

Det är två hus med totalt 79 

lägenheter, ett 6 våningshus och 

ett 8-våningshus. 8-våningshuset 

är ett trygghetsboende där det 

finns tillgång till värdinna på 

vardagar, övernattningsrum för 

anhöriga och gemensamhetslokal 

för samvaro om och när man vill. 

Förväntan var stor på morgonen den 1 april.  

Redan innan VSBo var på plats stod några av Tors nya 

hyresgäster och väntade på att få kvittera ut nycklarna 

till sina nya lägenheter. 

De inflyttande är i blandade åldrar och några kommer 

ifrån villa medan en del kommer från annan lägenhet.  

Vi hälsar alla familjer välkomna och 

hoppas att Ni kommer att trivas i ert nya 

boende. 

Är ni nyfikna på att se hur lägenheterna ser ut? Gå in 

på vår hemsida vsbo.se och följ med Maggan och Lena 

på en digital visning av de olika lägenhetstyperna! 

Matkällarförråd 

I en del av våra fastigheter finns matkällare. Förr användes dessa av hyresgäster när det inte fanns kylskåp i 

lägenheterna. Idag har dom ingen större funktion. Vi kommer därför att ta bort alla matkällare och göra om 

utrymmet till förråd. I några enstaka fall används utrymmet till förvaring idag. Vi ber alla att ta bort sina 

tillbehörigheter så att vi kan komma åt och rensa och bygga om. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli kvitt ovälkomna kryp 

Ovälkomna gäster i form av vägglöss är ett växande problem. Ju 
snabbare du får hjälp desto lättare är det att bli av med dem. 

Vägglöss finns i alla länder och antalet har i Sverige och resten av världen 

ökat. Orsaken till den snabba spridningen beror framförallt på ett ökat 

resande världen över.  

Har du fått eller misstänker vägglöss i din bostad är du skyldig enligt 

hyreslagen att anmäla detta direkt till Anticimex. Man kan inte bli kvitt 

dem på egen hand och de försvinner inte av sig själva. Man måste ta hjälp 

av proffs. Vi har tecknat en försäkring hos Anticimex så vid en eventuell 

sanering betalar du endast självrisken. 

Främsta orsaken är att vi reser allt mer och får med oss dem hem i 

resväskan. Men också att vi handlar mer begagnat vilket också kan vara en 

risk. Vägglöss har ingenting med hygien eller renlighet att göra och kan 

drabba vem som helst. 

 

Tecken på vägglöss 

• Röda bett på kroppen. 

• Små runda blodfläckar på 

lakanen. 

• Svarta prickar som är 

lössens avföring, 

exempelvis runt lister och 

på sängstommen. 

• Levande löss som springer 

och gömmer sig. Vuxna löss 

ser ut som små 

äppelkärnor. 

Så gör du om du drabbats 

• Rapportera direkt 

problemet till Anticimex 

samt till VSBo. 

 

Mer information: 

www.anticimex.se 

 

Anticimex 

036-181190 

Hyresgästenkät 

Eleverna på Fenix har gjort en årlig Hyresgästenkät åt 

VSBo sedan drygt 20 år tillbaka. Enkäterna går ut i 

mars och resultatet brukar presenteras för VSBo:s 

styrelse på majsammanträdet. 

Årets enkäter gick också ut i mars och svaren var hos 

Fenix i slutet på månaden. På grund av Corona har 

gymnasieleverna studerat på distans och inte kunnat 

sammanställa resultatet från enkäten. Vi ser väldigt 

mycket fram emot årets resultat men får vänta på det 

till i höst då skolorna förhoppningsvis är igång som 

vanligt igen. Underlaget finns ju redan men 

sammanställningen saknas. 

Vi lottar varje år ut en månadshyra var till tre 

hyresgäster som besvarat enkäten. För att 

hyresgästerna inte ska behöva vänta på sina vinster 

genomförde styrelsen utlottningen på styrelsemötet 

11/5. Dom tre som hade tur i lottningen slipper sin 

bostadshyra i juli. 

Dom som vann: 

Iman & Hasan Kaddoura, Storgatan 49, Vaggeryd 

Stig Gustavsson, Lagagatan 6, Vaggeryd 

Börje Svensson, Storgatan 37, Vaggeryd 

 

 

Feriearbetare 

Vi har varje sommar ett antal ungdomar som 

sommarjobbar hos oss och hjälper till med den yttre 

skötseln. Det har vi även i år. Eftersom många 

ungdomar har svårt att hitta sommarjobb pga. Corona 

försöker vi hjälpa till och tar emot 18 extra 

feriepraktikanter. I två perioder under sommaren 

kommer dessa att finnas ute på våra områden. 

Ungdomarna ska rensa ogräs, städa plattor, måla och 

göra annat som gör våra områden extra fina. De 

kommer också att städa upp på vindar och i 

källarförråd. Vi hoppas att ungdomarna får en givande 

tid hos oss och att vi får det ännu finare kring våra 

fastigheter. Så ta emot dom på ett positivt sätt när 

dom dyker upp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkonglådor 

Häng gärna upp balkonglådor men se till att de hamnar 

innanför balkongräcket, inte på utsidan där de kan falla 

ner och skada någon. Tänk också på hur du vattnar så 

att det inte rinner ner till grannen. 

 

Fest och musik  

Om du har fest och umgås på gården eller balkongen, 

tänk på att röster och musik kan störa.  

 

Pool och studsmattor  

Att ställa upp pool eller studsmatta på gemensam mark 

är inte tillåtet. VSBo har ingen möjlighet att bevaka så 

att användning sker på ett ofarligt och korrekt sätt och 

kan därför inte ansvara för detta. 

Rökning 

Sommaren gör att vi vill ha öppna fönster och 

balkongdörrar mer än vanligt. Med det ökar risken 

att få in grannens cigarettrök i lägenheten. Du som 

har som vana att röka på balkongen – kolla så dina 

grannar inte störs. Släng inte fimparna från 

balkongen eller loftgångar, använd askkopp! Gärna 

en med lock med lite vatten i, både för 

brandrisken och grannarnas skull. 

 

Sommartips för våra hyresgäster 
Vi får många frågor om balkonglådor, grillning och annat som hör sommaren till. Här har vi 

försökt svara på de vanligaste frågorna. 

Från och med 1 juni 2019 är det förbjudet att röka på 

lekplatser och utanför entréer till lokaler som 

allmänheten har tillträde till. Den nya lagen innebär 

alltså att det blir rökförbud på samtliga VSBo:s 

lekplatser och utanför våra entréer och allmänna 

platser på gårdarna. 

Husdjur 

Har du husdjur som vistas ute, släpp inte ut dem utan 

tillsyn. Se till att hundar och katter inte förorenar i 

området. 

Grillning 

Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrill 

på balkong och uteplats med anledning av den 

höga brandrisken. Kol- och gasolgrill får bara 

användas på allmän plats minst 6 meter från 

fastighet eller liknande. Tänk även på röken så att 

den inte stör din omgivning.  

Om du ska grilla på din uteplats eller på din 

balkong är det en el- grill som gäller, den ska ha en 

termostat för att undvika överhettning och den 

ska anslutas till ett jordat eluttag för 

utomhusbruk. 

Till sist: Lämna aldrig din grill utan tillsyn! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya arbetsrutiner till följd av Coronaviruset 
Det är en unik situation vi befinner oss i. 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. 

Tillsvidare, och så länge vi kan har vi öppet som vanligt mellan kl.10.00–16.00. Du är välkommen in på kontoret 

om Du inte har några sjukdomssymptom. För att skydda vår personal, våra hyresgäster och andra vi har kontakt 

med vill vi inte att någon med snuva, hosta, halsont eller andra förkylningssymtom kommer in till oss. Vi vill 

heller inte gå in till någon som är sjuk. Om Du ska få besök från vår personal är det viktigt att meddela oss om 

Du har några symptom. Så att vi inte går in. Vi vill undvika att vår personal bli sjuk och vi vill inte sprida en smitta 

vidare till nästa kontakt. 

Vi kommer att prioritera bland felanmälningarna och kommer enbart hantera 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. 

Med akuta ärenden menar vi bland annat:  

• Elfel, till exempel att ett vägguttag lossnat eller om en huvudsäkring går sönder  

• Krossade glasrutor till lägenheter  

• Fönster och dörrar som inte går att stänga  

• Lås-fel på ytterdörr  

• Läckande kranar, ej små läckage     

• Läckande rörledningar och element  

• Helt stopp i avloppet  

• Toalettstol ur funktion  

• Fel på värme och ventilation (vi gör en bedömning från fall till fall)  

• Fel på vitvaror så som kyl, frys, tvättmaskin och hela spisen(ugnen) 

• Reparation av icke fungerande vitvaror  

Vi vill att Du ska veta att vi gör allt vi kan för att Du ska få en så bra service som möjligt under de 
omständigheterna 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 

Åtgärder i allmänna utrymmen samt utomhus kommer att fortgå. 
som vanligt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordgubbssäsongen är äntligen här så 

passa på att frossa i härliga 

jordgubbsrecept.  

Här kommer ett på en god 

Jordgubbsrulltårta, perfekt till soliga 

sommardagar när man kan sitta ute i 

trädgården och ta en fika. 

Ingredienser: 

3 ägg 

1 dl strösocker 

2 dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

1 ½ tsk vaniljsocker 

1 msk vatten 

Fyllning:  

Jordgubbar efter behag 

2 dl vispad grädde 

1 dl florsocker 

100 g Philadelphia ost 

1 ½ tsk vaniljsocker 

 

 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 250 grader och täck en plåt med 

bakplåtspapper. 

Vispa ägg och socker poröst. 

Blanda ihop mjöl, bakpulver och vaniljsocker och 

blanda ner det ner det tillsammans med äggen och 

sockret. Tillsätt vattnet. 

Grädda mitt i ugnen i ca. 5–6 minuter. 

Strö lite socker på kakan och vänd upp den på 

bakplåtspapper. Dra sen försiktigt bort pappret som 

den gräddats på. Låt kakan svalna ordentligt. 

Fyllning: 

Hacka jordgubbarna, desto fler desto bättre. 

Vispa grädden och vispa sedan samman Philadelphia 

osten med florsockret och vaniljsockret. Tillsätt 

jordgubbarna. 

Bred ut fyllningen över kakan och rulla försiktigt ihop 

den. 

Dekorera gärna med grädde och jordgubbar. 

Jordgubbsrulltårta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har öppet hela sommaren för våra hyresgäster och besökare till vårt 

kontor i Vaggeryd samt till vår receptionstelefon. 

0393-678671 

ÖPPETIDER: måndag- fredag 10.00–16.00 LUNCHSTÄNGT 12.30–13.30 

Felanmälan: 
Alla felanmälningar ska göras till VSBo:s kontor på telefon 0393-678671, via vår app. eller på mail, men då bör 

problemet inte vara akut – vi läser inkommande mail under kontorstid vsbo@vaggeryd.se 

Akuta fel- vart vänder jag mig? 

Utanför kontorstid kan akuta problem (vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott o dyl.) meddelas till Securitas på 

telefon  040 - 689 29 10. 
Våra fastighetsskötare rycker inte längre ut utanför ordinarie arbetstid. 

 

Glad sommar! 

 

 

Höstresa 

Hyresgästföreningen bjuder in alla boende hos VSBo till en resa runt sjön Bolmen, lördagen den 12/9.  Avresa från 

Vaggeryds station kl. 10.30 och ifrån Skillingaryds station kl. 10.45. 

Första stoppet blir på Forskningsnationen Bolmen där vi får ta del av ett föredrag om miljövänligt fisketänk och 

vattenvård. Därefter intager vi lunch på Tiraholms fiskrestaurang där det serveras stekt gös (lokalt fångad). 

Alternativ meny är Stekostburgare med friterade rotfruktbollar, meddelas vid anmälan. 

Efter lunch reser vi Bolmen runt ner till Ljungby, till Sagumuseet där vi får ta del av roliga och spännande berättelser 

innan vi åker vidare till Sussies Café i Flattinge. Där blir vi serverade kaffe och ostkaka innan vi styr kosan hem igen. 

Hemkomst i Vaggeryd ca. 18.30.   

Pris 300kr / person. Välkommen med anmälan senast den 12/8 till Gert Arvidsson, mobil 070–4547651 eller till mail 

gertarvidsson1@gmail.com. 

Hyresgästföreningen vill önska alla en skön sommar och hemester.  
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