
 

Tillsammans med denna 

information får du även 

Hyresgästenkäten 
Vi uppskattar verkligen om du 

vill ta dig tid att svara på 

frågorna. 

 

Nummer 1 2020 



Vårt mål är att du ska trivas, känna dig sedd och lyssnad på. För att vi ska kunna bli bättre 

vill vi veta vad du tycker. 

DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG 
- Svara på hyresgästenkäten! 

Samtidigt som den här informationsbroschyren kommer ut får du också årets hyresgästenkät. Vi uppskattar om 

Du vill ta dig tid att svara på frågorna. Vi tar till oss alla åsikter och försöker lägga våra resurser på det Du som 

hyresgäst vill ha. 
Du kan även svara på enkäten digitalt. Gå in på www.vsbo.se så hittar Du den där. Den digitala enkäten är också helt 

anonym, vi måste dock ha uppgift om Din gatuadress – gatunamn räcker – för att kunna dela in svaren i våra fyra 

områden.  

Väljer Du att fylla i enkäten digitalt och vill vara med i vår vinstdragning fyller Du i lottsedeln och skickar in den 

separat. 

Bland alla ifyllda lottsedlar dras tre lotter som vinner en månadshyra var. 

Det är eleverna på Fenix som gör undersökningen och vi på VSBo ser fram emot resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyrorna för 2020 

Nu är vi klara med förhandlingarna om årets hyror. Vi lyckades inte komma överens i tid för hyresaviseringen för 

första kvartalet. Så vi kommer att lägga en retroaktiv höjning under andra kvartalet istället. 

Hyrorna höjs med 20 kr/kvm och år från och med 01.01.2020. För vår snittlägenhet på 66 kvm innebär det en 

höjning med 110 kr i månaden (20*66/12). 

Årets hyror! 

B R A S A 

S A F I R 

A R T O N 

S L O T T 

F I N A L 
 

Decembertävling! 

I denna tävling var det ett ord vi sökte, ni var många som 

gissade rätt och det rätta ordet är AFTON. 

Vinnarna är: 

Harald Svensson, Klevshult 

Elisabeth Tillberg, Vaggeryd 

Eeva Heinonen, Skillingaryd 

 

 

 

 

Välkomna in på kontoret och 

hämta er vinst som denna 

gång är en termos, perfekt för 

vårutflykten. 

http://www.vsbo.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets underhåll 

Här kommer lite information om de större planerade underhållsarbetena under innevarande år. 

Hok:  

 Målning av fasad på Runstensvägen. 

Skillingaryd: 

 Fönsterbyte och balkongrenovering samt lås byte på Stationsgatan 3, Artillerigatan 2 och Centralplan 2. 

 Fasadrenovering på Artillerigatan 31 och Södravägen 2. 

 Byte av papptak på Kvarngatan 2-6. 

 Målning av fasad på Sturegatan 29.  

 Fönsterbyte på Ö. Allégatan 9-13. 

Vaggeryd: 

 Målning av fasad på Götaforsvägen 20-22. 

 Stambyte på Korpgatan 2-6 och Ringvägen 13-15. 

 Målning av fasad på Framgången 5. 

 Målning av garage på Framgången 1-3. 

 Byte av papptak på Stationsgatan 5.  

 

Som vanligt kommer våra hantverkare att vara ute så mycket som möjligt under sommarhalvåret och 

lägenhetsunderhållet får till stor del vänta till hösten. 

 

Radon 

Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer och mäter 

radonhalten i alla lägenheter på markplan där det inte finns 

källare och i 20 % av övriga lägenheter. För höga halter av 

radongas inomhus kan vara skadligt och därför mäter vi nu 

radonhalten i våra fastigheter. Om halterna är för höga 

finns det olika lösningar för att åtgärda problemet. 

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när 

det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen 

i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är 

radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm 

som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. 

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten. Radon i 

bostäder kan komma från tre olika källor: 

 Marken under och runt om huset 

 Byggnadsmaterialet  

 Vatten som används i hushållet 

Vi har placerat ut två små svarta ”puckar” i 70 % av de 

lägenheter som vi ska mäta i. De ska ligga eller hänga kvar i 

minst 60 dagar för att mätningen ska bli godkänd. 

Resterande kommer mätas i höst. 



    

Earth hour 2020 

När klimatförändringarna ökar och naturen 

och våra arter hotas, måste vi ta hand om 

vår planet bättre. Just detta fokuserar 

Världsnaturfonden WWF på under och före 

årets Earth hour.  

Världens största klimat- och 

naturmanifestation äger rum lördagen den 

28 mars klockan 20.30 till 21.30. 

Läs mer på wwf.se/earthhour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 
Snart njuter vi av längre och ljusare vårkvällar. För att alla 

ska trivas finns det några enkla regler som är bra att tänka 

på. 

Du får gärna plantera blommor i balkonglådor. Men av 

säkerhetsskäl ska balkonglådorna sitta på insidan av räcket. Tänk 

också på att vattna så att det inte hamnar på grannens balkong. 

Det är inte heller tillåtet att piska eller skaka mattor, sängkläder 

eller dyl. på utsidan av balkongen. 

Eftersom många tycker att cigarettrök är obehaglig ber vi dig att 

undvika att röka på balkongen. Men om du gör det är det förbjudet 

att kasta fimpar ifrån balkongen eller ute på gården. Det gäller även 

snusprisar eller andra föremål. 

Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för 

biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för boende. Ambulans och 

brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Parkering får endast 

ske på anvisade platser. 

 
Mata inte fåglar på balkongen eller i närheten av själva huset – de 
kan dra till sig råttor och andra skadedjur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisk personal 

Om du har bokat en tid med vår personal 

eller gjort en felanmälan vill vi gärna att 

du meddelar om du är eller blir sjuk så du 

inte kan smitta andra. Är det inget akut 

kanske det kan vänta någon dag. 

Vi jobbar mycket snabbare och bättre om 

vår personal får vara friska. 

Om du ska grilla är det 

bästa om du går ut på 

gården. Då är risken 

minst att du stör dina 

grannar med os och rök. 

Tänk på att inte ställa 

grillen nära buskar eller 

andra växter och kom 

ihåg att göra rent efter 

dig. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bygger uppåt 

Nästa byggprojekt vi planerar för är ett nytt våningsplan på 

Heimdal, Torgatan 7-9.  

Vi håller på med projektering av påbyggnaden. Vi hoppas 

komma igång med byggstart hösten 2020. 

Vi kommer att kalla till ett informationsmöte för de berörda 

när vi vet mer. 

Under en tid framöver kan det befinna sig personal ifrån olika 

entreprenörer på området. Vi uppmanar till försiktighet vem ni 

släpper in i lägenheten, be om legitimation. 

 

 

 

BOMÖTE 10 september 
Boka in datumet i kalendern så kommer mer information när vi 

börjar närma oss. 

 

Glas, plast, aluminium, farliga ämnen som 
starka medel, batterier och lampor får inte 
slängas i hushållssoporna. Det ska lämnas på 
en avfallsstation. 

Hushållssopor, alltså det som blir kvar när 
allt ovanstående är bortsorterat läggs i den 
gröna behållaren eller i moloken.                                                       

I våra blå behållare ska papper slängas, 
INGET ANNAT! 
Papper är t.ex. tidningar och mindre 
pappförpackningar som mjölkpaket, 
cornflakespaket, pizzakartonger m.m. 
Förpackningarna ska rivas sönder så att de 
blir platta. 

Stora wellpappkartonger får inte läggas i de 

blåa behållarna, dem tar för stor plats. Dom 

ska lämnas på en avfallsstation. 

 

Sopsortering 

Felsorterade sopor är ett ständigt problem så här kommer en påminnelse hur man ska sortera sina sopor rätt. På alla 
våra områden finns ett soprum eller en sopstation, sorterar vi rätt och håller det snyggt och fint runt stationen blir det 
trevligare för alla. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det snart äntligen dags för inflyttning på kvarteret Tor, det är bara några 

få veckor kvar innan flyttlasset går för våra nya hyresgäster.  

I dagsläget är det 66 st. uthyrda lägenheter, är du intresserad så passa på, bara 

några få kvar. 

Värdinna för trygghetsboendet på Tor är Pernilla Karlsson. Hon kommer att 

ansvara för fastighetsskötsel, städning och samordning av aktiviteter för de 

boende i huset. Hon kommer att finnas på plats på vardagar mellan kl.7-15.30.  

 

 

Inflyttning på kvarteret Tor 

Hjärtliga gratulationer!  

Vi firar våra hyresgäster som 

fyller 100 år.  

Under februari månad hade vi 

inte bara en utan två stycken 

100-åringar. Maria och Britta!  

Ett stort Grattis 
på födelsedagen 

önskar VSBo. 

På bilden ser vi Maria. 

Nu är det dags för Kjell 

Ljung att gå i pension. 

Han har arbetat hos oss sen 

2003 som fastighetsskötare. 

Han kommer sakna det sociala 

i arbetet men ser fram emot 

en lång ledighet med många 

projekt planerade. 

Vi välkomnar istället Hans 

Hofer som börjar den 1 april 

hos oss som fastighetsskötare 

efter Kjell. 

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 så kommer du bli 

”inaktiv” som sökande och automatiskt 

försvinna ur kön. 

Har du inte möjlighet 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. 

Kö-poängen 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 skriva kontrakt måste du ha fyllt 18 

år. Är ni två som söker? Då är en av er 

sökande och den andra registreras som 

medsökande.  

 

Kö poäng räknas, en (1) dag = en (1) 

poäng från registreringsdatum. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grahamstekakor 
Här kommer ett recept på en 

härlig favorit, 

grahamstekakor!  

De är mjuka, fluffiga och 

ljuvligt goda, dessutom 

nyttiga eftersom de innehåller 

fiberrikt grahamsmjöl.  

Perfekt till frukosten! 

Ca 25 st 

Ingredienser: 

50 g jäst 

6 dl mjölk, fingervarmt 

75 g smör 

2 tsk salt 

¾ dl ljus sirap 

4 dl grahamsmjöl 

Ca 10 dl vetemjöl 

Gör så här: 

Smula ner jästen i en bunke, värm 

mjölken till fingervarm och tillsätt den 

med jästen. Rör om tills jästen lösts 

upp.  

Tillsätt smör, salt, sirap, grahamsmjöl 

och vetemjöl, lite i taget. Blanda ihop 

allt ordentligt och knåda degen kraftigt i 

några minuter. 

Låt den sen jäsa under bakduk 40 

minuter. 

 

 

 

Kavla ut degen 1–1 ½ cm tjock på ett mjölat bakbord. 

Stansa ut runda bröd i degen, ca 10 cm i diameter. Lägg dom sen på en plåt med bakplåtspapper. Nagga bröden med 

en gaffel och strö på lite mjöl. Låt dom jäsa igen i ca 30 minuter under bakduk. Sätt ugnen på 250 grader. 

Grädda bröden mitt i ugnen i 8–10 minuter, tills de får lite färg. Låt dom sen svalna på ett galler under bakduk. 

Går alldeles utmärkt att frysa. 



G F R A L A M D Ö X H G N X Z W R 

A G Q Ö K B C G E A R I V G Å N E 

C E G A B C N L V Y R F M Y Y O Q 

H G P G J S W F E B R J U F Ä M D 

I R S B G B O K R Z R E T Z X T F 

V H O Ä H U U E F C R K S Å T L C 

U D T X G Y P J S Å L V L T V P P 

T I N C F Z T D G D D R T H Ö K O 

S C U Å I I I I I Ä M T O E U Q Ä 

B J V Z N H Q C H N C U K I A J G 

E B M N Å F S I I N N P N D T R B 

F K N Y K Y J B L N B S P M B I H 

O N Ö D Ä U R H K N O Q J C S Ö A 

N A L X E A D A Ö N A R I I I I I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra telefon- och öppettider 

0393–678671 

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

Felanmälan: 
Det är inte längre möjligt att göra felanmälan till respektive fastighetskontor. Alla felanmälningar ska göras till VSBo:s 

kontor på telefon 0393-678671, via vår app. eller på mejl, men då bör problemet inte vara akut – vi läser 

inkommande mejl under kontorstid vsbo@vaggeryd.se 

Akuta fel- vart vänder jag mig? 

När du behöver akut hjälp utanför kontorstid (gäller kvällar och helger) ringer du Securitas. Gäller det åtgärder som 

inte kan vänta tills nästa dag är det väktare från bevakningsföretaget som åker ut. De kan hjälpa till och vid behov 

kontakta din fastighetsskötare. Akuta problem (Vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott och dyl.) meddelas till 

Securitas på telefon 040-689 29 10. 

Marstävling 

Nu är det dags för tävling igen, på 

ett antal ställen i rutan ovan finns 

det fem likadana bokstäver i rad. 

De kan förekomma lodrätt, vågrätt 

eller diagonalt. Ta en av varje 

bokstav i dessa rader och bilda ett 

ord. 

När ni tror att ni har kommit på 

ordet vi söker så mailar eller ringer 

ni in svaret till VSBo 0393- 67 86 71 

eller till vsbo@vaggeryd.se senast 

den 31 mars. 

 

 

 

Vårresa 

Hyresgästföreningen bjuder in alla boende hos VSBo till en resa lördagen den 16/5, Bolmen runt.  

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

Resans första stopp blir på Tiraholms forskningsstation med information om hållbart fiske och vattenvård ut 

miljösynpunkt. Därefter äter vi lunch på fiskerestaurangen (stekt gös med kokt potatis och dillsås) finns 

även en vegetarisk meny som alternativ. Eftermiddagen inleds med ett besök på Bonadsmuseét i Unnaryd 

och därefter avslutar vi med fika och ostkaka på Sussies Café i Flattinge innan vi återvänder hemåt igen. 

Hemkomst ca 18.30. Pris per person 300 kr. 

Välkommen med anmälan till Gert Arvidsson, mobil 070-454 76 51 eller till gertarvidsson1@gmail.com  

senast den 13/4 -20. 
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