Tävling!
Denna gång vill vi veta hur många
Julbockar som gömmer sig i infobladet.
När du tror att du har hittat alla hör av
dig till oss och tävla om fina priser.
Ring oss på 0393-67 86 71
eller mejla till Vsbo@vaggeryd.se

Septembertävling
Den här gången var tävlingen kanske lite klurigare men ni var ändå
många som var med och tävlade med rätt svar.
Ordet vi sökte var TERMOSTAT.
Vi säger grattis till vinnarna:
Vera Eklund, Sturegatan 37 A
Lars-Erik Ling, Ringvägen 15
Birgitta Wennberg, Södra vägen 12 B
Välkomna in på kontoret för att hämta er vinst som denna gång är en
termosmugg.

Pål Bergqvist

Lär känna vår personal
Pål har varit hos oss på VSBo sedan hösten 2015. Han började
då som fastighetsskötare i Vaggeryd.
Pål kan du få träffa på vid en eventuell felanmälan eller vid
utvändig skötsel runt fastigheterna.
Vad är det bästa med ditt arbete?
Det bästa med arbetet är att det är socialt, man träffar många
hyresgäster och att arbetsuppgifterna är väldigt varierande.
När han inte arbetar så tycker han om att cykla, fixa med
huset och umgås med familjen.

Utflykt till Gekås
Den 18: oktober gjorde VSBo´s trygghets och seniorboende
en gemensam utflykt till Gekås i Ullared.
På vägen ner gjordes ett fika stopp där det serverades
frallor, kaffe och kaka innan det var dags för shopping.
Efter någon timma i varuhuset samlades alla igen för en
gemensam lunch. Senare framåt eftermiddagen styrde den
charmerande chauffören Svante Björn bussen tillbaka mot
Vaggeryd igen fylld med gula påsar och nöjda resenärer.
Tack till alla som bidrog till denna trevliga resa.

Julsopor på rätt plats
Julen är inte bara ljus och gemenskap utan också den tid
på året då vi producerar som mest avfall. Här kommer
tips på hur du kan återvinna allt skräp som blir över.
Julgranen
Ska deponeras som trädgårdsavfall på återvinningscentralen eller gröntippen.
Julklappspapper
Sorteras som pappersförpackning. Ta bort tejp och snören och släng
i hushållssoporna.
Värmeljus
Slängs i metallåtervinningen. Dela gärna på de olika metalldelarna i värmeljuset. Vekeshållaren är gjord av
järn men själva ljusbäraren är av aluminium som går att återvinna om och om igen.
Julkalender
Om den är helt i papp kan du slänga den i pappersåtervinningen. Är det en chokladkalender eller liknande så slänger
du plastdelen i plaståtervinningen och resten i pappersåtervinningen.

Håll koll på ljusen
De levande ljusen skapar mysig stämning i jul- och nyårstid. Men det vackra
kan bli riktigt farligt. Här kommer några goda råd så juleljusen inte orsakar en
brand.







Lämna aldrig levande ljus obevakade.
Använd ljusstakar av metall eller keramik, inte trä.
Byt den gamla mossan i ljusstaken mot icke brännbara dekorationer.
Ställ inte levande ljus i fönstret, nära gardiner eller där små barn och djur kan
komma i närheten.
Tänd aldrig levande ljus i en gran.
Låt inte barnen hantera tändstickor, smällare och fyrverkerier.

Glöm inte att testa din brandvarnare, den
kan rädda liv.
Du testar den genom att trycka på testknappen, använd
gärna VSBo´s skohorn, håll in några sekunder så att du hör
att den tjuter som den ska. Om brandvarnaren inte fungerar
måste du byta batteri, fungerar den fortfarande inte så hör
av dig till VSBo på 0393-67 86 71.

Liljedal
Nu har det gått ett år sedan 1
december 2016 då det var
dags för inflyttning för
hyresgästerna på kv. Liljedal.
VSBo var på plats och bjöd på
kaffe och lussekatter samtidigt
som de 16 nya familjerna
kvitterade ut sina nycklar till
lägenheterna.
Ett par som var på plats tidigt för
att hämta sina nycklar till sin
lägenhet var Maj-Lis och Gunnar
Ohlsson.
Historien om hur de hamnade på
Liljedal började med att en kvinna
var ute och gick i området där de
bodde i sin villa på Södra park,
hon frågade Gunnar som just då
var ute i trädgården om han visste
om det fanns något hus till salu i
närheten. Maj-Lis och Gunnar
hade inte några tankar på att sälja
sitt hus än på ett tag men när
kvinnan frågade om hon och
hennes familj fick komma på en
visning så väcktes tanken om en
eventuell försäljning som efter
några månader blev verklighet.

Dom hade stått i VSBo´s bostadskö ett bra tag
och Maj-Lis dröm hade sedan länge varit att få
flytta in en nyproducerad lägenhet. När dom
kom in på kontoret fanns det två stycken treor
kvar och det tog några dagar innan de bestämde
sig för 3:an på 2:a våningen. Det är absolut inget
beslut som de ångrat. Dom trivs väldigt bra i sin
lägenhet och gillar det centrala läget i Vaggeryd
där man har nära till både matbutik och affärer.

Vi vill tacka Maj-Lis och Gunnar för att dom tog
sig tid att prata med oss, vi hoppas att ni
fortsättningsvis kommer att trivas på Lijedal.

Äntligen nybyggnation på gång!
Vi har inte haft tomma lägenheter sedan augusti 2016 och
länge arbetat för att komma i gång med nyproduktion.
Tyvärr har överklaganden sinkat oss. Men nu tror vi att vi
är betydligt närmare byggstart.
På kvarteret Tor i Vaggeryd planerar vi för 70-80
lägenheter i en första etapp. Nu utvärderar vi inkomna
anbud och om allt går bra kan vi beställa byggnationen i
januari. Vår preliminära tidplan är att inflyttning ska kunna
ske till sommaren 2019.
På kvarteret Gästgivaren i Skillingaryd tänker vi bygga 32
lägenheter i två punkthus liknande det senast byggda huset
på Liljedal i Vaggeryd. Här väntar vi på anbud och hoppas
komma igång till våren. I så fall kan det bli inflyttning till
sommaren 2019 även på Gästgivaren.

Här ser vi första
gången som de satte
nyckeln i låset för att
gå in i sin nya lägenhet.
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Grillfest på Skolgatan
Efter upprustning av den gemensamma gården
och fönsterbyte vad det dags för en grillkväll
med hyresgästerna på Skolgatan 10-16.
Kvällen bjöd på korvgrillning och tipspromenad
tillsammans med hyresgästföreningen.
Här nedan ser vi några av de lyckliga vinnarna i
tipspromenaden.
Från vänster: Britta Jönsson, Birgitta Lindström
och Birgit Ohlsson
Vi tackar alla för en trevlig kväll!

Tvättstugan
Vi vill återigen tala om att med hänsyn till miljön är det
bra att inte överdosera tvätt-och sköljmedel. Det kan leda
till allergier, sur lukt ifrån tvättmaskinerna och att
kläderna slits snabbare. Kläderna blir INTE renare av att
använda mycket tvättmedel. Tänk också på att vara
sparsam med parfymerade produkter, många personer är
känsliga.
Det är bara tillåtet att använda tvättmedel i våra
tvättmaskiner, absolut INTE diskmedel och tvål.
Fyll på tvättmedel i fack:
A- Förtvätt, endast tvättmedel (Förtvätt ska endast
användas om tvätten är väldigt smutsig)
B- Huvudtvätt, endast tvättmedel
C- Endast sköljmedel

Renovera själv
Vill du renovera i din bostad på egen hand, hör av dig till
oss först. Det går oftast bra att få måla om själv i en ljus
nyans under förutsättning att arbetet blir
fackmannamässigt utfört, det vill säga lika bra som att en
kunnig yrkesman skulle ha utfört arbetet.

Hyrorna för 2018
Årets hyresförhandlingar är klara och hyrorna
kommer att höjas med 9 kr per kvm och år fr.o.m.
180101. För en lägenhet på 66 kvm innebär detta en
höjning på 50 kr i månaden.

Om vi vid en utflyttning skulle se att arbetet är
undermåligt utfört kan det innebära en stor kostnad för
dig. Kontakta oss för att ta reda på vilka arbeten du får
göra själv.

Disk- och tvättmaskin
Sätter du själv in en diskmaskin eller tvättmaskin måste
du meddela oss det, då du ska skriva på ett avtal där du
förbinder dig att ta ansvar för maskinen.

Snö och halka
Vi försöker alltid ta hand om snön så snart som möjligt, men vid
extrema snöfall, ber vi er om lite tålamod. Vi jobbar på så fort vi bara
kan!
Vi sandar inte vid pågående snöfall då gruset skrapas bort när vi
skottar och plogar. Så fort det slutat snöa börjar vi att sanda.
Vi vill som alltid uppmana alla att vara försiktiga i halka och snö så att
det inte händer en olycka.
Vid snö och slask blir golven i trapphusen snabbt smutsiga och hala.
För allas trevnad, stampa gärna av skorna innan du går in!

Behåll din plats i vår bostadskö
Att stå i vår bostadskö är gratis. Det du måste göra är att logga in på Mina Sidor minst en gång varje år 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 går det bra att ringa till oss på 0393-67 86 71 eller komma in till
receptionen minst en gång per år så hjälper vi dig att spara om din ansökan.
Köpoängen är personliga och kan inte ärvas eller överlåtas till någon annan. För att söka våra lägenheter måste du
vara registrerad i vår bostadskö. Du kan anmäla dig från och med att du fyllt 16 år, för att få skriva kontrakt måste
du ha fyllt 18 år. Är ni två som söker? Då är en av er sökande och den andra ska registreras som medsökande.
Köpoäng räknas, en (1) dag = en (1) poäng från registreringsdatum.
Tar du ett kontrakt för en lägenhet så försvinner du också ur kön som sökande och behöver därför registrera om
dig om du fortfarande vill stå kvar i vår bostadskö.

Trapphuset är din utrymningsväg
Om olyckan skulle vara framme är det enormt viktigt att trapphus och
loftgångar är fria från allt som hindrar fri passage.
Det ska inte finnas några saker i ett trapphus, varken cyklar,
barnvagnar, möbler, leksaker eller annat. Ställ dina saker på anvisade
platser som t.ex. i barnvagnsrum, cykelrum eller i källarförråd.
T.ex. en barnvagn som av någon anledning fattar eld avger giftig rök
som fyller trapphuset på bara några minuter.
Det ska även vara fri passage så att våra lokalvårdare kan städa
trapphusen ordentligt.

Julbak

Saffranslängd med vit choklad
2 längder
200 g smör
5 dl mjölk
50 g jäst
2 kuvert saffran (á ½ g)
½ tsk salt
2 dl socker
13 dl vetemjöl
Fyllning:

2. Smula ner jästen i en degbunke. Häll över mjölkoch smörblandningen. Blanda ner saffran med salt
och socker.
3. Rör ner mjölet lite i taget tills du har en smidig deg.
4. Låt degen jäsa övertäckt i ca 30 minuter.
5. Sätt ugnen på 175 grader. Kavla ut halva degen på
mjölad arbetsbänk till en platta, ca 30x40 cm.
6. Bred ut hälften av matfettet ovanpå och strö över
hälften av den vita chokladen (hackad) och hälften av
sockret. Vik samman degen två gånger till en längd.

75 g smör eller margarin
200 g vit choklad
½ dl socker
1 ägg och pärlsocker till garnering.

7. Gör likadant med den andra halvan av degen. Lägg
längderna på bakplåtsklädda plåtar och låt jäsa under
bakduk i ca 30 minuter.

Gör så här:

8. Pensla längderna med uppvispat ägg och strö över
pärlsocker.

1. Smält smöret i en kastrull och häll i mjölken. Värm
blandningen till fingervarmt, ca 37 grader.

9. Grädda i mitten av ugnen i 25-30 minuter.

Revyresa 14 januari 2018
Alla boende hos VSBo inbjuds på Revyresa till Hillergården i Skåne söndagen den 14/1 2018. Revyn regisseras av
komikern o artisten Eva Rydberg tillsammans med Sabina Söder. Hela revyn framförs av Hillergårdens
mångkunniga medarbetare med stor scenvana, eftermiddagskaffe på vägen ner. Revyn börjar kl. 16 speltid ca 3
timmar med Janssons o småvarmt i pausen. Avresa från Vaggeryds station 12.15 och Skillingaryds station 12.30,
hemkomst ca 21.30. Pris 300 kr per person. Välkomna med anmälan senast den 5/1 2018 till telefon 0370-70637.
Den lokala hyresgästföreningen i Skillingaryd/Vaggeryd vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt år 2018.

Vi har öppet som vanligt i mellandagarna 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 och 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)

God Jul & Gott Nytt År!

