NUMMER 4 2019

Septembertävling
I den här tävlingen var det bokstäver man skulle
leta efter och ordet vi sökte var BALKONG.
Vinnarna är:
Unita Wrede, Vaggeryd
Sonja Andersson, Skillingaryd
Linda Ekros, Skillingaryd
Välkomna in på kontoret och hämta er vinst som
denna gång är en julklapp.
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Hyrorna för 2020
Vi har inte lyckats komma överens med Hyresgästföreningen om nästa års hyror ännu. I aviseringen för första
kvartalet 2020 är hyrorna därför oförändrade.
Vi kommer att fortsätta förhandla så det kommer troligen att bli en hyreshöjning från april samt en retroaktiv
del för första kvartalet. Kvarboenderabatterna är därför inte heller omräknade. Vi kommer att justera även
dessa när nya hyrorna är klara.

Emma Höglund

Lär känna vår personal
Emma har varit hos oss på VSBo sen sommaren 2015. Hon började
då som administratör efter Britt som då gick i pension efter många
år i företaget.
Emma kan du träffa på i receptionen, eller få prata med om du
ringer till oss i något ärende.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det bästa med mitt jobb är att jag får prata med och träffa så
mycket människor, det är socialt och det tycker jag är roligt.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och den ena dagen är
aldrig den andra lik.
När jag inte arbetar umgås jag med familjen. Följer med barnen på
olika aktiviteter och går gärna långpromenader i skogen. Gillar
serier så det blir en hel del kvällar i tv soffan också.
Emmas motto: Ett gott skratt förlänger livet!

Fiber till alla våra hyresgäster.
Arbetet med att installera fiber i alla VSBo:s lägenheter är i full gång.
Arbetet påbörjades under april i år och kommer fortsätta under en
treårsperiod. Flera entreprenörer är kommer att anlitade av VEAB för att
utföra installationer.

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!

Intrum

Fastigheter med påbörjad eller färdig fiberinstallation:

Om du inte betalar din hyra eller en
faktura senast förfallodatumet lämnar
vi nu över skulden till inkassobolaget
Intrum sedan några månader tillbaka.

Vaggeryd

Det kan finnas många anledningar till
att man missar att betala, det kan vara
att pengarna inte räcker till, du har
glömt fakturan eller bara missat att
betala just den fakturan. Vilken
anledning det än är, är det viktigt att
du kontaktar Intrum om du får ett
inkassokrav så fort som möjligt för att
undvika ytterligare kostnader och en
eventuell betalningsanmärkning.
Det är väldigt viktigt att du betalar
med rätt månadsavi så pengarna
hamnar på rätt månad.
Nyhet!
Du kan nu även se dina hyresavier på
mina sidor på vsbo.se
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Dalagatan 1-3
Storgatan 49-51
Storgatan 55-57
Esplanaden 1-3
Dalagatan 2-4
Smedjegatan 5,7,10
Torsgatan 8 och 10
Storgatan 35-37
Stationsgatan 5-7
Fabriksgatan 8-10

Kan beställa bredband via fiber
Kan beställa bredband via fiber
Kan beställa Bredband via fiber
Kan beställa Bredband via fiber
Kan beställa Bredband via fiber
Kan beställa Bredband via fiber
Kan beställa Bredband via fiber
Kan beställa Bredband via fiber
Färdig installation i lägenhet
Påbörjad installation i lägenhet

Tallgatan 5-19
Brunnsgatan 4
Runstensvägen 6-8

Kan beställa TV och Bredband via fiber
Kan beställa TV och Bredband via fiber
Kan beställa TV och Bredband via fiber

Hok
o
o
o

Skillingaryd
o
o

Sturegatan 29
Storgatan 11-13

Påbörjad installation i lägenhet
Påbörjad installation i lägenhet

Testa din brandvarnare, den kan rädda
liv.
En brandvarnare ökar dina chanser att kunna ta dig ut om det
börjar brinna hemma. Du ansvarar själv för att det finns ett
fungerande batteri i din brandvarnare.
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 eller om du saknar brandvarnare så hör av dig till
oss på VSBo på 0393-67 86 71.

Förhindra brand








Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
Ha aldrig på tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller liknande när du inte är hemma eller när du går och
lägger dig.
Fett och olja kan börja brinna vid för hög temperatur. Även torrkokning kan orsaka brand. När du steker eller
friterar bör du ha ett lock till hands för att kunna kväva elden.
Vidbränd mat och torrkokning är vanliga brandorsaker. Rengör filtret till köksfläkten regelbundet så att det är
fritt från fett.
Lämna aldrig levande ljus obevakade och glöm inte att släcka de ljus du tänt. Dekorera aldrig ljusstakar med
material som kan börja brinna, till exempel ljusmanschetter i tyg, mossa eller liknande.
Förvara inte saker som kan börja brinna på din balkong eller uteplats eftersom det finns risk för anlagda
bränder och felriktade fyrverkerier.
Använd inte elektriska apparater med skadade sladdar eller kontakter.

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.

Ny stripade bilar
Niklas som arbetar som målare hos oss
på VSBo har tagit fram en ny grafisk
profil för våra bilar.
Så just nu håller våra fordon på att stripas
om. Den gamla logan sitter kvar men får
nu sällskap av en ny stor stilren märkning
så att vi sticker ut och syns lite bättre.

Rickard Swarup

John Elmqvist

Kim Rönneke

Personal och legitimation
Vi är många som arbetar på VSBo och ni har säkert träffat många av oss och känner igen de flesta. Men skulle det
vara så att det kommer någon och ringer på dörren som säger sig vara ifrån VSBo som du inte känner igen och blir
osäker – Fråga efter legitimation. All vår personal ska bära legitimation och kunna uppvisa denna vid begäran.
Under året 2019 så har det tillkommit några stycken nya i vår personal. Det gäller framför allt Skillingaryd.
Vi har John Elmqvist som har varit hos oss sen i våras då han började som säsongsarbetare. Sen har vi Rickard Swarup
som började som fastighetsskötare i höstas och Kim Rönneke som började som snickare under sensommaren.

Motorvärmarplatserna är ENDAST
avsedda för betalande hyresgäster!
Vanligt tvätt vett!
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. TVÄTTA BARA PÅ DIN EGNA TID!
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.

Ny lokalhyresgäst
Den har mjuk och len smak som sakta smälter
i munnen, chokladen är älskad av människor
över hela världen och nu har Skillingaryd fått
en alldeles egen chokladbutik.
Hon hade länge drömt om att gå pralinkurser,
men det kändes lite onödigt lyxigt först, sen
kom hon fram till att livet är för kort för att
fega. Mars -18 gick hon sin första kurs och nu
är äntligen Eva Sjöman på plats i källaren på
södra vägen 2 med sin nyöppnade butik
Chokladharmoni.
Hon kommer hålla i chokladprovningar och
pralinkurser där man får lära sig gjuta praliner.
Det finns även en butiksdisk i lokalen med en glasmonter som är
fylld med godsaker och en sitthörna där man kan slå sig ner för
att njuta av chokladen.
Hon finns på plats i butiken två dagar i veckan, som just nu är
fredag och lördag.
Vi hälsar Eva välkommen och hoppas att du kommer att trivas i
din nya lokal.
www.chokladharmoni.se

Tor
Nu börjar det närma sig. Det är snart bara 3
månader kvar till inflyttning på kv. Tor i
Vaggeryd den 1 april.
Uthyrningen är i full gång och över 50 st är redan
tecknade. Intresset har varit stort till båda husen
och vi ser fram emot inflyttningen och att få hälsa
alla våra nya hyresgäster välkomna.

Byta lampor
Vi byter lampor i kyl, frys, ugn och lysrör i kök och badrum. Vid fel på den fasta
elinstallationen, så som spis, strömbrytare och eluttag ska du kontakta oss och
göra en felanmälan på 0393-67 86 71.

Saffransskorpor
Här kommer ett recept på härligt
gyllenbruna saffranskorpor med
pistage, de är perfekta till glögg fikat i
jul eller som dopp i kaffet. Och det
bästa? De håller väldigt länge i en
kakburk med lock. Går också lika bra
att göra utan pistagenötterna.
Ingredienser:
100g smör
1 g saffran
2 ägg
1 dl socker
5 dl vetemjöl
1 ½ tsk bakpulver
2 dl skalade pistagenötter

Gör så här:
Sätt ungen på 175 grader
Smält smöret tillsammans med saffranet och rör sedan ner äggen.
Blanda de torra ingredienserna och vänd ner dom tillsammans
med det andra.
Forma degen till två längder och lägg dom på en plåt med
bakplåtspapper.
Grädda längderna i mitten av ugnen i ca. 25 minuter.
Ta ut längderna och säng temperaturen till 120 grader.
Skär längderna med en sågtandad kniv när degen fortfarande är
varm i 1 cm tjocka skivor och lägg sen tillbaka dom på plåten.
Torka skorporna i mitten av ugnen cirka 15 minuter.

Hyresgästföreningen
Lokala Hyresgästföreningen Skilingaryd-Vaggeryd inbjuder alla medlemmar boende hos VSBo till årsmöte i Skillingaryds
församlingshem torsdagen den 27/2 2020 kl. 18 30. Vi bjuder på kaffe o smörgåstårta.
Vaggeryds hyresgästförening inbjuder alla medlemmar boende i kommunen till årsmöte tisdagen den 3/3 kl. 18 30 på
Folketshus i Vaggeryd, gästtalare Kent Williamsson. Vi bjuder på kaffe o smörgåstårta.
Varmt Välkomna!
Vi önska alla en riktig God Jul o Gott Nytt år 2020.

Tävling

1
.

De vågräta raderna i kryssplanen är numrerade 1 till 5.
Kryssplanens lodräta mittenrad är markerad i en röd färg.
Svara på frågorna/ledtrådarna och för in svaren på rätt rad så
kan ett lösenord utläsas på den lodräta röda mittenraden. Alla
svar består utav 5 bokstäver.

2
.
3

Vilket lösenord är det vi söker? Mejla eller ring in svaret till oss
senast 31 december på vsbo@vaggeryd.se eller 0393-67 86 71
och var med och tävla om fina priser!
En signal som ofta andvänds av många för att komma ihåg saker.

4
5

Märk gärna mejlet med decembertävling.

Frågor/Ledtrådar
1. En signal som oftast används av många för att komma upp på morgonen.
2. En dryck som tillverkas av rostade bönor.
3. Myndighetsålder i Sverige.
Sverige är detta.
4.Myndighetsålder
En byggnad somi ursprungligen
byggdes av kungar och furstar.
k detta
5.Slutomgången
Slutomgångeni en
i enutslagsturnering
utslagstävling kallas
förordetta.

God Jul &
Gott Nytt År!

