Tävling!
Ulf har gömt sig någonstans i infobladet. Hjälp oss att hitta honom och var med i utlottningen om fina
vinster. Berätta för oss var han finns, mejla eller ring in svaret till oss senast 30 juni på 0393-67 86 71
eller till vsbo@vaggeryd.se (märk svaret junitävling).

Bomöte den 4 Maj

Den 4:e Maj var det dags för årets Bomöte i Folkets Hus i Vaggeryd.
Kvällens tema var Miljö och vi började med att ta bussen upp till
återvinningscentralen för ett studiebesök där vi fick en guidad tur
med mycket bra information av personalen. Vi fick vetskap om hur
man sorterar i de olika fraktionerna och att där finns en miljöstation
där man kan lämna sitt farliga avfall som t.ex. batterier, glödlampor,
sprayburkar o.s.v.

Kvällen fortsatte på Folkets hus med information ifrån VSBo och
Hyresgästföreningen. Det informerades om b.la. kommande projekt och
det fanns tid för att ställa frågor. Sedan blev det tid för mingel, fika och
tävlingar där man hade chans att vinna fina priser.
Även hyresgästföreningen hade en tävling där du kunde vinna en fin
kokbok.
Eftersom kvällen gick i miljöns tecken hade vi hyrt in en smoothiecykel.
Cykeln var ett populärt inslag där många hyresgäster under kvällen
trampade fram sin egen smoothies som innehöll banan, jordgubbar och
yoghurt. Här på bilden bredvid ser ni Marita Råberg som var en av de
första som vågade sig upp på cykeln för att prova.
Vi vill tacka alla som kom på vårt Bomöte och hoppas att vi får ännu fler
besökare nästa år.

Årets hyresgästenkät
Eleverna på Fenix har sammanställt årets hyresgästenkät och vi har fått en omfattande rapport över Era svar.
Tack alla Ni som svarade på enkäten. Vi ska, som alltid, granska resultatet noga och ytterligare försöka
förbättra vår service till Er som bor hos oss.
Överlag trivs Ni bra med boendet hos VSBo och vi är glada för att personalen är väldigt uppskattad och gör
ett bra arbete. Men självklart finns det områden som kan förbättras, även saker som vi inte kan arbeta bort.
Vi ska göra vårt bästa.
När det gäller årets extra frågor om information ser vi att betydligt färre än vi hade hoppats läser den
information vi skickar ut och många besöker sällan eller aldrig vår hemsida. Vi får fundera på vad vi kan göra
åt detta.

Sommarjobbare
Nu börjar det bli sommar och som vanligt kommer ett gäng ungdomar att hjälpa oss med den yttre skötseln.
Redan nu har vi säsongsarbetare i trädgårdarna. Vi vill gärna att den yttre miljön ska vara trevlig och att Ni som
bor hos oss ska trivas även utomhus.

Nu är hantverkarna ute
Under sommarhalvåret försöker vi måla så mycket vi bara hinner utvändigt på våra fastigheter. Det innebär att
lägenhetsunderhållet kommer att få vänta till hösten. Vi hoppas att alla som får vänta har överseende för vi har
mycket målning att göra utvändigt och det kan bara göras när det är varmt och hyfsat torrt.

ReMida-projekt på bostadsområdet Saturnus
ReMida har tillsammans med VSBo, hyresgästföreningen och HVBhemmet dragit igång integrations- och konstprojektet Flyktfåglar på
bostadsområdet Saturnus i Skillingaryd. Man har arbetat med att skapa
fåglar av ReMida-material som sedan ska smycka husväggarna på
Saturnus.
Alla som bor på bostadsområdet har varit inbjudna att vara med och även
förskolor från kommunen har varit på besök för att skapa sin egen fågel
som sedan kommer ingå i den gemensamma stora flocken.
Även VSBo´s personal har varit på plats för att skapa fåglar.
Fåglarna kommer att sättas upp på fasaderna emot Sturegatan.

Den 10:e Maj var ett 20-tal
Vd:ar från olika kommunala
bostadsbolag och besökte
Saturnus för att bekanta sig
med projektet.

Här ser ni VSBo´s personal med
sina flyktfåglar.

Ny design på VSBo´s
hemsida
Nu är det klart, vi har fått en ny design på
vår hemsida. Det ska vara lättare att navigera
från startsidan och hitta det man söker.
Sidan har blivit mer mobilanpassad och
förhoppningsvis ska den vara snabb, enkel
och lättförstålig.

Tors Trädgård

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:
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.
Grillning
Du får gärna grilla men ställ upp grillen en bit
ifrån husen, där rök inte stör någon. Du får
däremot inte grilla på balkongen om det inte
är en el grill. Den som tänder grillen har
ansvaret för säkerheten. Kontrollera noga att
kolen/askan är kall innan du slänger den.
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.

Vi har under lång tid arbetat med att kunna bygga nya bostäder
i kv. Tor i Vaggeryd. Förra året sanerades marken, där det varit
olika industriverksamhet tidigare, och vi trodde att byggnation
kunde komma igång. Men då blev detaljplanen överklagad och
vi fick vänta ett halvår på utslag från Mark- och miljödomstolen.
Nu har överklagandet avslagits och vi hoppas kunna komma
igång till hösten/vintern. Inom kort ska en upphandling göras
och så fort vi vet hur byggnationen ska se ut kommer vi att
bjuda in alla intresserade till informationsmöte.
Vi tar fortfarande gärna emot era åsikter om vad Du tycker 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.

Behåll din plats i vår bostadskö
Att stå i vår lägenhetskö är gratis. Det enda du behöver göra är
att logga in på Mina Sidor minst en gång var tolfte månad och
spara om din ansökan.
Går du inte in minst en gång under denna period kommer du
att bli ”inaktiv” som sökande och automatiskt försvinna ur kön.
Har du inte möjlighet att själv gå in på Mina sidor är du
välkommen att ringa till oss eller komma in till receptionen
minst en gång per år för att fortsätta vara aktiv i lägenhetskön.
Kö poängen är personliga och kan inte ärvas eller överlåtas till
någon annan.

Sommarmat
Inför fest eller andra bjudningar är det ofta mycket som ska planeras och ordnas. Då är det tacksamt
med mat som går att förbereda, som räcker till många och som involverar få moment vid tillagning.
Här kommer recept på en härlig somrig sallad som passar utmärkt till grillat eller buffé och en riktigt
god cheesecake med jordgubbssmak som är lika god att äta idag som imorgon.

Cheesecake Ca 10 bitar
Botten
75 g smör
12 digestivekex
Fyllning
4 gelatinblad
350 g jordgubbar
1½ dl strösocker
3 dl vispgrädde
200 g färskost. T ex Philadelphia
1. Smält smöret. Smula sönder kexen och blanda dem med
smöret. Tryck ut blandningen i en form med löstagbar kant,
22-24 cm i diameter och jämna till.
2. Blötlägg gelatinbladen i en skål med kallt vatten i ca 5
min. Ta upp och krama ur dem. Smält dem på svag värme i
en kastrull med 1 msk vatten.
3. Mixa jordgubbarna med sockret till en ”soppa”. Blanda
ner det smälta gelatinet.
4. Vispa grädden i separat skål.
5. Blanda ner osten i jordgubbsmixen. Tillsätt den vispande
grädden och rör försiktigt om till en rosa smet.
6. Ställ kakan i frysen i minst 5 tim. Ta ut den 30 min före
servering. Dekorera med jordgubbar.

Tabboulah 4 Port
3 dl bulgur
2 dl bladpersilja
10 färska myntablad
½ gurka
4 stora tomater
1 rödlök
4 msk olivolja
Saft ifrån 1 citron
Salt och peppar
1. Tillaga bulgur enligt förpackningens anvisningar.
2. Skölj och hackapersiljan och grovstrimla myntabladen.
Skölj och tärna gurka och tomater i små bitar. Skala och
finhacka rödlöken. Blanda alla grönsaker i en skål.
3. Vänd ner bulgurn tillsammans med grönsakerna
4. Blanda citronsaft och olivolja och rör ner det. Smaka av
med salt och peppar.
5. Perfekt att servera till sommaren grillkött.

Häng med på höstresa
Lördagen den 14 oktober bjuder Hyresgästföreningen med dig på en höstresa. Själva resmålet är ännu okänt men
vi garanterar att det blir trevligt. Vi återkommer med mer information i septemberbladet.
Tills dess önskar vi dig en varm och skön sommar!
/Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

Vi har öppet som vanligt hela sommaren mellan kl. 10.00–16.00.
RECEPTION

0393-67 86 71
FELANMÄLAN
Vid akuta fel, när fastighetsskötarna inte finns på expeditionen, kan VSBo:s kontor kontaktas på 0393 - 67 86 71.
Utanför kontorstid kan akuta problem (vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott o dyl) meddelas till Securitas på
telefon
040 - 689 29 10.
Det går också bra att maila in en felanmälan till oss. Men då bör problemet inte vara akut - vi läser inkommande
mail under kontorstid. vsbo@vaggeryd.se

FASTIGHETSSKÖTARE
Fastighetsskötare Skillingaryd
0370 - 712 75
(tel. tid 09.00-09.30)
Fastighetsskötare Vaggeryd
0393 - 318 75
(tel. tid 09.00-09.30, övrig tid telefonsvarare)

