
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junitävling 

        NUMMER 3 - 2017 

 
Nu är det dags för tävling igen. 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) 

 

Tävling! 

mailto:vsbo@vaggeryd.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junitävling 

Vad roligt att så många ville vara med i vår 

junitävling i jakten på Ulf! Ulf är hittad, han 

stod i Tors trädgård. 

Vinnarna är: 

Ann-Catrin Karlsson, Södra vägen 12A 

Ingegerd Ohlsson, Götaforsvägen 10D 

Ulla & Christer Emilsson, Framgången 3 

Gunnel Holmgren, Framgången 4B 

Eava-liisa Heinonen, Bygelgatan 2D  

Välkomna in till kontoret och hämta er vinst som 

är en poncho för mysiga höstkvällar. 

 

Att tänka på med husdjur 

Vi får många frågor angående djur i lägenheten. Du får 

gärna ha husdjur i din lägenhet men tänk på att du alltid 

har ansvar för dem. 

 Släpp inte ut dem utan tillsyn 

 Se till att hundar och katter inte förorenar i 

området! 

 

 

 

Lär känna vår personal 

Svante har varit på VSBo sedan 1999, han startade som 

fastighetsskötare i Vaggeryd men är nu sedan 3 år tillbaka vår 

besiktningsman. 

Han har hand om VSBo´s hantverkare. 

Svante träffar du vid en eventuell utflyttning när det är dags 

för slutbesiktning av lägenheten. Eller vid andra 

renoveringsfrågor. 

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Det bästa med arbetet är att det är socialt, det är trevligt att 

träffa alla hyresgästerna. Det känns alltid bra när 

hyresgästerna blir glada och nöjda efter en 

lägenhetsrenovering som dom kanske har fått vänta länge på. 

När han inte arbetar tycker han om att motionera, han gillar 

att cykla och åka skidor. 

Svante Björn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dom. 

På senare år har vägglössen dykt upp igen efter att i stort sett 

varit utrotade i Sverige och sprider sig nu i ökande takt. Enligt 

Anticimex har vägglussaneringar ökat med 500 % sedan 2009. 

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. 

Vägglusen är en blodsugande insekt som kryper fram på natten 

för att leta lämplig matplats, oftast en sovande människa. På 

dagen gömmer den sig i sängbottnar, golvspringor eller möbler. 

Upptäcker man vägglöss i lägenheten har man som hyresgäst 

skyldighet att anmäla det direkt. Man kan inte bli kvitt dem på 

egen hand och de försvinner inte av sig själva. Istället förökar de 

sig och kan sprida sig i huset. Man måste ta hjälp av proffs.  

 

 

 

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 

 

Hyran 
Skyldig att alltid betala 

Du som hyresgäst är alltid skyldig att betala din hyra i tid. Observera att hyresvärden inte är skyldig att lämna ut 

hyresavier. Det är enbart en service. VSBo delar ut hyresavierna kvartalsvis, har du tappat bort en avi, ring oss så 

ordnar vi en ny. Enligt rättspraxis och hyreslagen ska du betala hyran i förskott och senast den sista vardagen i 

månaden innan. Det innebär att hyran i oktober ska betalas sista september. 

Autogiro 

Det är väldigt smidigt att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje månad automatiskt från ditt bank- eller 

personkonto den sista bankdagen. Ta kontakt med oss i receptionen så får du en blankett, fyll i dina person- och 

kontouppgifter och lämna eller skicka in den till oss på kontoret. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ inga möbler direkt framför 

elementen. Lämna en luftspalt på 

minst 10-15 cm. 

Låt tilluftsdon vara öppna! De 

sitter antingen runt fönstret 

eller bakom/under elementet 

och det är där den friska luften 

kommer in. Frisk luft behövs för 

att varm luft från elementet ska 

spridas i rummet. 

Rengör frånluftsdonen med 

jämna mellanrum. Här sugs den 

gamla luften ut.  

Termostaten på elementet 

känner av temperaturen i luften 

och anpassar värmen efter det. 

Häng därför inte tjocka gardiner 

framför, då tror termostaten att 

det är varmare i rummet än vad 

det är. 

En varm höst 

Nu när hösten snart är här är det extra viktigt att hålla 

en god ventilation inomhus och en jämn 

värmespridning i lägenheten. 

Vill du sätta dig i en varm bil under vintern? Vi har just nu lediga 

motorvärmarplatser. En plats kostar 100kr/månad under 

vintermånaderna. 

Kom in till kontoret eller ring receptionen 0393 - 67 86 71 för mer 

information. 

 En kall motor släpper ut mer avgaser än en varm. 

 Användning av motorvärmare minskar utsläppen av 

avgaser avsevärt och spar bränsle. Användning av 

motorvärmare är motiverad upp till +10 grader. 

 Vad tycker hyresgästerna? 

Vad är det bästa med hösten? 

Motorvärmarplats 

Låt gärna dörren till badrum och 

kök stå lite öppna. 

Då får luften fritt flöde i lägenheten och luften hålls 

fräsch. Om temperaturen i din lägenhet understiger 

20 grader kan du kontakta oss för hjälp. 

Emma 

Vaggeryd 

Jag gillar egentligen 

ingenting med hösten, 

det skulle vara att jag 

fyller år i så fall. 

Vera och Bengt 

Skillingaryd 

Vi gillar höstfärgerna 

som kommer och att 

man börjar tända ljus. 

 

Abdi 

Skillingaryd 

Det blir vackra träd 

och barnen gillar att 

vara ute och leka. 

Vad tycker personalen på VSBo? 

Gunilla  

Tycker om att kura in 

sig och att tända ljus. 

Ing-Marie 

Jag tycker om att leta 

efter kantareller. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven och Kerstin har skapat en 

blomsterrik utemiljö runt hela 

boendet som de sköter med 

glädje och noggrannhet. Miljön 

är en prydnad för både 

hyresgäster och besökande. 

Hanne har utnyttjat sitt öppna 

läge till att skapa välkomponerade 

rabatter i både färg och form. 

Marianne har under flera år 

prytt sin balkong med 

prunkande 

blomsterarrangemang som 

många får glädje av. 

Vem har vackraste balkongen/uteplatsen 

I år var det dags igen för balkongtävling för våra hyresgäster. 

En prunkande balkong/uteplats med blommor och grönt är 

till glädje för alla.   

Tävlingens jury består utav Emma Höglund, Nilla Stjärnberg, Stig-

Göran Hultsbo, Majsan Edvinsson, Hans Göransson och Kjell Ljung.  

Under slutet av sommaren var det dags för juryn att åka runt till de 

nominerande tävlingsbidragen och har nu enväldigt valt ut de 

vinnande bidragen med följande motivering: 

 

Att hålla rent och snyggt i tvättstugan gör det trevligare för alla att 

vistas där. Och genom att respektera tvättiderna så slipper vi onödiga 

irritationsmoment. 

Tänk på att torka av maskiner och bänka, ta bort ludd ifrån torktumlaren 

samt sopa och torka golvet efter att du har tvättat färdigt. 

Med hänsyn till miljön är det också bra att inte överdosera tvätt- och 
sköljmedel. Det kan leda till allergier, sur lukt ifrån tvättmaskinen och att 
kläderna slits snabbare. Men viktigast av allt: Kläderna blir inte renare av att 
använda för mycket tvättmedel. Tvärt om. Tänk också på att vara sparsam 
med parfymerade produkter, många personer är känsliga. 

 

Trevligt för alla i tvättstugan 



Kanelbullens dag  
den 4 oktober 

Snart doftar det nybakat över hela Sverige igen, Kanelbullensdag är alldeles runt hörnet. En 

alldeles egen dag för ett av våra mest älskade bakverk instiftades av Hembakningsrådet 

1999.  Nu finns det oändligt många varianter på den klassiska kanelbullen, nya, roliga 

former och smaksättningar, här bland våra recept hittar du kanske en ny favorit. 

Serveringsförslag 

Ett stort glas kall mjölk passar väldigt bra till nybakta bullar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanelbullesockerkaka ca 12 bitar 

2 dl strösocker 

2 ägg 

2 tsk vaniljsocker 

2 tsk bakpulver 

3 dl vetemjöl 

100 g smör, smält 

2 dl mjölk 

Fyllning 

2 tsk mald kanel 

¾ dl strösocker 

 

Gör så här 

1. Sätt ugnen på 180 grader. Vispa 

strösocker och ägg pösigt i en 

bunke. Blanda vaniljsocker, 

bakpulver och vetemjöl. Rör ner 

det i äggblandningen ihop med 

smör och mjölk. Rör snabbt ihop 

allt till en slät smet. 

2. Blanda ihop kanel och strösocker 

i en skål. 

3. Häll 1/3 av smeten i en smord 

och bröad limpform eller 

sockerkaksform, ca 1 ½ liter. Strö 

över 1/3 del av blandningen i 

formen. 

4. Häll över hälften av smeten som 

är kvar i bunken. Pudra på hälften 

av kanel- och sockerblandningen. 

Häll över den sista smeten och 

pudra över den sista kanel- och 

sockerblandningen. 

5. Grädda kakan längst ner i ugnen i 

42-45 min. Låt den svalna i formen 

innan du stjälper upp den. Strö lite 

florsocker över den. 

Kanelbullesnittar ca 25st 

150 g smör, rumsvarmt 

1,5 dl strösocker 

1,5 msk vaniljsocker 

2 msk sirap, ljus 

3 ¾ dl vetemjöl 

1,5 tsk bakpulver 

1,5 tsk kardemumma, malen 

1,5 tsk kanel, malen 

+ pärlsocker 

 

Gör så här: 

1.Sätt ugnen på 175 grader och klä 

en plåt med bakplåtspapper. 

2. Nyp ihop smör, strösocker, 

vaniljsocker, sirap, vetemjöl, 

bakpulver, 1tsk av kardemumman 

och 1 tsk av kanel till en smidig deg. 

3. Rulla ihop degen till två längder 

och lägg på plåten, platta till en 

aning. 

4. Pensla med ägg och strö över 

resten av kardemumman, kanel och 

till sist pärlsocker. 

5. Grädda mitt i ugnen i ca. 10 

minuter. Ta ut och låt svalna en 

aning innan du skär dem i snittar. 

 

Kanelbullar ca 20st 

Deg 

½ paket jäst 

50g smör 

3 dl mjölk 

½dl strösocker 

1 krm salt 

8dl vetemjöl 

Fyllning: 

50g smör  

2tsk malen kanel 

½ dl strösocker 

Pensling  

Ägg och pärlsocker 

Gör så här 

1. Sätt ugnen på 250 grader. Smula 

jästen i en bunke. Smält smöret. 

Tillsätt mjölken och värm till 

fingervarmt, 37grader. Häll lite 

degvätska över jästen och rör tills 

den löst sig. 

2. Tillsätt resten av degvätskan, 

socker, salt och nästan allt av 

vetemjölet. Arbeta degen smidig 

för hand eller i maskin tills degen 

släpper bunkens kanter. Låt degen 

jäsa övertäckt ca 30min. 

3.Fyllning: Rör matfettet smidigt 

med socker och kanel till fyllningen. 

4. Ta upp degen och knåda den 

smidig med resterande mjöl. Kavla 

ut degen till en platta. Bred på 

fyllningen och rulla ihop ifrån 

långsidan. Skär rullen i ca 2 cm 

breda bitar. Lägg bitarna med 

snittytan uppåt på plåten eller i 

bullformar av papper.  

5. Låt jäsa under bakduk ca 20 min. 

6. Pensla bullarna med uppvispat 

ägg och strö över pärlsocker. 

Grädda i mitten av ugnen i ca 8min. 

Låt kallna på galler under duk. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häng med på höstresa 

Hyresgästföreningen inbjuder alla boende hos VSBo på en höstresa lördagen den 14/10, vi åker till Bjärehalvön. 

Avresa 8.00 från Vaggeryds station, 8.15 Skillingaryds station. Fösta stop blir Woodeland i Eket för förmiddagsfika 

innan vi kommer till järnvägsmuseet i Ängelholm för guidning i de gamla lokstallarna. Därefter vackra vägar till 

Hovs Hallar där vi äter middag på Resturangen med utsikt över Hallands Väderö o Skälderviken. Under 

eftermiddagen besök på gårdsbutiken Tant Grön och Ladan innan vi avslutar vårt besök på Bjärahalvön med 

eftermiddagsfika på Café Killeröd innan hemresa. Hemkomst ca 20.00. Kostnad 300 kr, anmälan och frågor senast 

den 5/10 till telefon 0370- 70637, Välkomna!  

Med vänliga hösthälsningar styrelsen Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd Vaggeryd” 

 

Nya Carportar 

Ett av våra renoveringsjobb under sommaren har varit på 

Tallgatan i Klevshult.  

Efter flera veckors jobb av våra hantverkare Gunnar, John, 

Pelle och Lisa står nu carportarna färdiga.  

Panel och stolpar har bytts ut och carportarna har fått ny färg. 

Detta blev ett lyft för området. 

 

Ett förtydligande av 

sammanställningen av 

hyresgästenkäten som var 

med i förra infobladet. 

2014 

 2015

 2016 
Enheterna på den lodräta 

axeln är procent. 

 

 

 

Ommålat 

Ett annat renoveringsjobb under 

sommaren har varit på Jupiter, 

Storgatan 11. 

Där har våra snickare Gunnar och John 

bytt ut en del av panelen och våra 

målare Stefan, Raphael och Niklas har 

målat hela fasaden. 

 


