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Liljedal 

Äntligen blev det 1:a december 

och inflyttning för de 16 nya 

familjerna på kv. Liljedal. 

Det nya punkthuset består av 

 8 st treor och 8 st tvåor, alla 

lägenheter har varit uthyrda 

sedan flera månader tillbaka. 

Lägenheterna har ett attraktivt 

läge med närhet till centrum, 

butiker och mataffärer. 

Vi hälsar alla familjer välkomna 

och hoppas att Ni kommer 

trivas i Ert nya boende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är de första hyresgästerna i full gång att bära in sina saker.  

 

 

 

 

 

 

Förväntan var stor på morgonen den 1 december! 

Redan innan VSBo var på plats stod Liljedals nya hyresgäster och väntade på 

att få kvittera ut nycklarna till sina nya lägenheter.  

Under tiden som det skrevs nyckelkvittenser bjöds de nya hyresgästerna på 

kaffe med pepparkaka och lussebulle.  

 

Det var fortfarande mörkt ute när de första hyresgästerna kom med sina 

släpvagnar och parkerade på gården. 

Det blev ganska snabbt kö till hissen och mycket människor i trapphuset när 

man började flytta in sina saker. Nya bekantskaper knöts och vissa var 

bekanta sen innan. De inflyttande är i blandade åldrar och några kommer 

ifrån villa medan en del kommer från annan lägenhet. 

 

 

Nyckelutlämning 

Maj-Lis och Gunnar Ohlsson var 

också på plats tidigt för att kvittera 

ut nycklar och kika på sin nya 

lägenhet.  

Eftersom man inte hade kunnat se 

lägenheten innan inflyttningsdagen 

var dom nyfikna på hur den såg ut. 

Dom ville planera inför flyttlasset 

som skulle komma på lördagen. 
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Jämn inomhustemperatur 

   

Höst och vinterkylan är nu  
här och växlingen mellan 
soliga dagar och kalla 
nätter innebär ibland att 
det kan upplevas som kallt 
i din bostad. 
 
Då kan det vara bra att veta att i 
VSBo´s bostäder har vi som mål att 
inomhustemperaturen ska vara 21 
grader i en vanlig lägenhet.  
Tänk på att det vid snabba 
temperaturskillnader är svårt för 
värmesystemet att hålla en 
jämntemperatur. Men värmen 
regleras till rätt nivå inom några 
dagar. 
 
Det finns några saker du själv kan 
göra för att hålla en jämn  
Inomhustemperaturen i din 
lägenhet: 
 

•Försök att undvika möbler framför 
elementen. 
Flytta ut soffan en bit från 
elementet, en decimeter 
eller två räcker för att värmen ska 
sprida sig bättre. 
 
• Dra undan gardinerna så att de 
inte täcker hela elementet. På det 
viset är det lättare för värmen att 
cirkulera. 
 
• Se även till att dina gardiner inte 
hänger för och stänger in 
termostaten. Då stängs 
den varma luften in och lurar 
termostaten att sänka värmen. 
 
Hur fungerar en termostat? 
På många element sitter en 
termostatventil som känner av 
värmen i rummet. När termostaten 
känner att det är 21 grader stänger 
den av vattenflödet genom 
elementet. Det är därför man  
 

 
ibland kan känna att elementet är 
kallt trots att det är 
minusgrader ute. 
När temperaturen sedan sjunker 
under 21 grader så öppnar 
termostaten igen. På så sätt håller 
termostatventilen en jämn 
inomhustemperatur. 
Om du ändå tycker att det är för 
kallt i din lägenhet så är det första 
du ska göra att mäta 
temperaturen med en termometer. 
 
Hur mäter jag 
inomhustemperaturen? 
Det gör du enkelt genom att placera 
termometern cirka en meter över 
golvet, antingen på ett bord mitt i 
rummet, eller genom att häng upp 
den på en innervägg. Sedan läser du 
av termometern efter några 
timmar. 

 

Hjälp med grovsopor 

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

Mot en miniavgift på 100 kr, kommer vi och hämtar dina grovsopor i markplanet 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. 

Hyrorna för 2017 

Årets hyresförhandlingar är klara och höjningen blir, liksom förra gången, väldigt låg. 

Hyrorna kommer att höjas med 4:75 per kvm och år 1/1-17. Det innebär 28 kr per månad för en lägenhet på 70 

kvm. 
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Ny Personal 

VSBo har anställt en ny lokalvårdare. 

Irene och Ing-Marie har sedan många år 

tillbaka skött lokalvården i våra fastigheter 

tillsammans. 

 Men nu har Irene bestämt sig för att gå i 

pension. Istället hälsar vi Gunilla välkommen 

till oss. Hon kommer att ersätta Irene och 

började redan 1:a december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljötratten 

 
Häll matfettet i Miljötratten, enklare än så blir det 

inte! 
Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt 
hand om överblivet matfett, utan kladd och 
otrevlig lukt. Det fett som blir kvar i stekpannan 
torkas ur med hushållspapper innan den 
diskas. Spolar vi ut matfett i avloppet blir det till 
slut stopp i rören, vilket är både kostsamt och 
tidskrävande att åtgärda.  

Låt oss hålla fettet borta från våra avlopp, 
använd Miljötratten! 
Ni som är hyresgäster hos oss på VSBo har 
nu möjligheten att hämta Miljötratten på 
vårt kontor i Vaggeryd.

Det får inte ligga saker i trapphuset 

 Räddningspersonal kommer inte fram om det brinner eller någon behöver ambulans. 

 Saker som ligger i trapphuset kan börja brinna. Röken är ofta giftig. 

 Våra lokalvårdare kommer inte åt att städa. 

 Det ser väldigt stökigt ut. 

Våra lokalvårdare arbetar hårt för att hålla trapphus och andra gemensamma utrymmen fria ifrån lösa saker 

såsom t.ex. barnvagnar, cyklar, skor och mattor. Det har blivit bättre men ibland fungerar det fortfarande inte 

utan att vi måste ta hand om prylar som är i vägen. Saknar du något och vill ha det tillbaka, kontakta vår 

reception. Det som inte hämtas ut nu kommer att slängas. 
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Tyck till om Tor 

Saneringen av marken är nu klar. Även detaljplanen är 

antagen men tyvärr överklagad, överklagandet kommer 

att försena byggnationen något. Vi hoppas ändå kunna 

påbörja byggnationen i slutet av 2017. Vi planerar för 

sex punkthus på 6-8 våningar och kommer att bygga 

dessa i etapper. Vi tänker oss lite olika hus men med 

något gemensamt tema så att området blir enhetligt. 

Arbetsnamnet är Tors Trädgård så vi vill att den yttre 

miljön ska bli lite extra fin. 

Det blir hyresrätter och en tvåa kommer att kosta ca 

9.000 kr i månaden och en fyra ca 11.000 kr i månaden 

som kostnadsläget ser ut idag – inget löfte utan ett 

riktpris att fundera utifrån. Första etappen blir 2 

punkthus. 

Vad tycker Du att husen och området ska innehålla? 

Gemensamma ytor, yttre miljö, lägenhetstyper, innehåll 

både inne och ute. Vad ska vi speciellt tänka på? 

Utseende på hus? Service? Ordet är fritt! 

Skulle Du vilja flytta in eller är intresserad av ytterligare 

information kan Du lämna namn och kontaktuppgifter 

så hör vi av oss när vi har mera information att ge. 

Dina åsikter kan Du maila till vsbo@vaggeryd.se eller 

skriva ner och lämna in på vårt kontor i Vaggeryd. 

 

 
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Grillkväll på Smedjan 

Det senaste året har hyresgästerna på Smedjan fått stå ut med att vi under 

hösten 2015 konverterat från direktverkande el till vattenburet 

värmesystem och under våren 2016 gjort ett fönsterbyte.  

Det har varit stökigt på gården, dammat i lägenheter och allmänna 

utrymmen så vi ville därför tacka hyresgästerna med en grillkväll. 
Kvällen bjöd på korvgrillning och tipspromenad och i tältet samlades många 

glada hyresgäster. 

Vi tackar för visat tålamod och hoppas att alla är nöjda med resultatet av 

åtgärderna. 
 

mailto:vsbo@vaggeryd.se
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Njas 

Pepparkakskärleks- 

mums 
Ca 20st 

3 ägg 

2 ½ dl strösocker 

3 ½ dl vetemjöl  

2 tsk Pepparkakskrydda 

1 tsk kanel 

2 tsk bakpulver 

150 g smör, smält 

1 dl mjölk 

 

Glasyr 

50 g smör, smält 

2 tsk vaniljsocker 

4 ½ dl florsocker  

1 ½-3 msk vatten 

 

Garnera med kokos 

Sätt ugnen på 180 grader. Vispa ägg och 

strösocker pösigt i en bunke. Blanda vetemjöl, 

pepparkakskrydda, kanel och bakpulver.         

Rör ner det i äggblandningen ihop med smör 

och mjölk. 

Häll smeten i en form klädd med 

bakplåtspapper (eller smord och bröad), ca 20 x 

30 cm. 

Grädda kakan i mitten av ugnen i 20-23 min.  

Låt den kallna i formen. 

Glasyr: Blanda ihop alla ingredienserna till 

glasyren i en skål. Anpassa mängden vatten så 

den blir lagom bredbar. 

Bred ut glasyren över kakan. 

Strö över kokos och låt sedan glasyren stelna. 

Skär kakan i rutor med en vass kniv. 

Pyssla i jul 
För många växer lusten att pyssla 

när julen närmar sig. Koppla av 

genom att baka eller göra 

dekorationer och julkort själv!  

Vilken nivå du vill lägga ditt 

pysslande på bestämmer du själv.  

Vill du göra det enklare för dig 

finns det färdiga pyssel kit. Det 

finns också ett stort utbud av 

papper, kort, stickers, band och 
mycket mer för den som vill 

göra pysslet mer från grunden. 

 

Här vi valt att använda vitt, 

grönt, natur och mönstrat 

papper till alla julklappar. 

Pepparkaksformar stjärna och 

granar till att klippa ut fina 

etiketter av lite tjockare svart 

papper. Fint att skriva med en 

silvrig penna på sedan.  

Stämplarna går också bra att 

trycka direkt på paketet.  
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Saffransstjärnor  

Extra grädde och kesella i degen 

gör den extra mjuk och saftig, 

och mycket saffran ger mycket 

färg. 

4 dl mjölk 

1 dl vispgrädde 

2 g saffran (4 påsar) 

50 g jäst 

0,5 tsk salt 

2 dl strösocker 

250 g kesella 10 % 

100 g rumstempererat smör 

Ca 16 dl vetemjöl special 

 

Till garnering: 1 ägg + 

pärlsocker 

 

 

Värm mjölk, vispgrädde och saffran till ca 37 grader.  

Lös upp jästen i degvätskan. 

Tillsätt salt, strösocker och kesella.  

Tillsätt det mjuka smöret och vetemjölet, lite i taget. 

Knåda degen väl och låt jäsa till dubbel storlek i bunken under duk, ca 45 minuter. 

Sätt ugnen på 200 grader. 

Dela degen och kavla ut en halva i taget så att den blir ca 1-1,5 cm tjock. 

Använd pepparkaksformar och ta ut mått, t.ex. stjärnor men fungerar lika bra med andra former. 

Lägg figurerna på bakplåtspapper, låt jäsa ca 40 minuter. 

Pensla figurerna med uppvispat ägg och strö över pärlsocker. 

Grädda figurerna tills de är gyllenfärgade, ca 8-10 minuter beroende på ugn. 

 

 

Ny design på VSBO:s hemsida 

Vi kommer under januari månad börja jobba med vår hemsida. Meningen är att startsidan 

ska få en ny design och annat bakomliggande jobb ska göras. 
Det ska bli lättare att navigera på sidan och den ska även få ett bättre utseende i 

mobilversion. 
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Vi har redan nu bestämt datum för 2017 års Bomöte, boka in 4 maj i 

              kalendern så kommer mer information när vi börjar närma oss. 

 

                                   Sugen på att bli husombud  

 

 

Om du är medlem i Hyresgästföreningen och vill engagera dig i ditt boende kan du bli husombud. Som 

husombud arbetar du tillsammans med dina grannar för att påverka ert boende och skapa trivsel och 

trygghet. Du blir länken mellan dina grannar och med Hyresgästföreningen. Vi stöttar dig i din roll som 

husombud och ger dig förutsättningar för att klara uppdraget.  

 

Hör av dig till mig om du är intresserad av att bli husombud. Mejla mig på 

josefine.carlsson@hyresgastforeningen.se eller ring på 010-459 21 17. Hoppas att vi hörs!  

 

Vi i den Lokala Hyresgästföreningen för Skillingaryd/Vaggeryd vill hälsa alla en God Jul 

och ett Gott Nytt år! 

 

mailto:josefine.carlsson@hyresgastforeningen.se

