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T F R A A A A A Å X H G N X Z W R 
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S C U D A B I H I Ä P G O E U Q Ä 

B J V Z D Z Q C H R C K K S A R G 

E B M L A M S S S S S P S D T B B 

F K B V K B A Ä K N B S P Ö B C H 

O N M B Ä U R H K Z S Q J C S X A 

V L L X B A D A Ö S A R L I T R I 

 

Ta hand om ditt avloppsvatten 

 

 

VAR SNÄLL MOT 

DITT AVLOPP 

Spola inte ner något i 

toalettstolen förutom det 

som hör hemma där. 

Använd bara 

toalettpapper som löser 

upp sig, INTE 

hushållspapper. 

Släng hår från hårborsten i 

skräpkorgen. 

Torka bort fett från 

stekpannor och tallrikar 

med hushållspapper, släng 

i skräpkorgen. 

För att undvika att det blir stopp i avloppsrören 

finns det några saker du kan tänka på. 

Bara saker ifrån kroppen och 

toapapper får spolas ner i toaletten, 

INGET ANNAT! 

Hushållspapper, våtservetter och andra ersättare 

till toapapper får inte spolas ner, de löser inte 

upp sig och blir lätt proppar som kan orsaka 

stopp eller i värsta fall vattenskador. 

Cigarettfimpar och snus ska man inte slänga på 

gatan och inte spola ner i toaletten heller. De 

innehåller skadliga ämnen både för människan 

och naturen. De ska ner i papperskorgen. 

Junitävling 

Nu är det dags för tävling igen, på 

ett antal ställen i rutan bredvid 

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 30 juni. 

 

STOPP! 
Bara det som 

hör hemma i 

toaletten får 

spolas ner. 

 Marstävling 

I denna tävling var det tre ord vi sökte, ni var många som gissade rätt 

och de rätta orden var HARE, GODIS och PÅSK. 

Vinnarna är: 

Marianne & Christer Blad, Skillingaryd 

Gunlög Joakimson, Vaggeryd 

Olle Ekwall, Vaggeryd 

 

Välkomna in till kontoret och hämta er vinst som denna gång är en tygkasse 

med lite smått och gott i, perfekt till sommar. 
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Kvarteret Tor 
 

Nu har det gått lite över 

ett år sedan trapphusen 

fylldes av nya härliga 

hyresgäster på Kvarteret 

Tor.  

Vi åkte bort och besökte ett 

härligt gäng som flyttade in på 

trygghetsboendet förra året den 

1 april för att höra hur de trivs i 

sina lägenheter. 

På bilden ovan ser ni Åke som var 

bland de första som flyttade in 

på området. 

På grund av pandemin har vi inte kunnat 

bedriva vår verksamhet som vanligt på våra 

trygghetsboenden men de har hittat sina sätt 

att umgås trots svåra tider.  

Vi träffade några av våra hyresgäster och de 

säger att de trivs bra trots ett annorlunda år, 

de har träffats och fikat lite tillsammans på de 

olika våningsplanen vilket har gjort att de lärt 

känna sina grannar lite bättre. 

Många, kanske framförallt äldre hyresgäster, 

har känt sig ensamma och har upplevt sig 

ännu mer isolerade än vanligt i dessa 

underliga tider.  VSBo:s värdinnor på 

trygghetsboenden har dagligen jobbat för att 

på olika sätt försöka stötta dem som kan 

behöva extra hjälp. 

 

Många av hyresgästerna kommer ifrån villa och saknar 

trädgården såhär under vår och sommartid. VSBo har därför 

ställt dit några odlingslådor som de kan odla i. Här på bilden 

visar (från vänster) Åke, Sven, Ingalill, Anita och Siv upp sina 

fina odlingslotter ute på gården.  

Fiber till alla våra hyresgäster 

Under en treårsperiod har Vaggeryds Energi installerat fiber i våra lägenheter. Arbetet börjar lida mot sitt slut, det är 

bara några enstaka fastigheter som nu väntar på att få fiber installerat, det är Ringvägen 13-15 och Korpgatan 2-6   

som får det nu tillsammans med stambytet och sen Norra Ågatan som får det installerat när vi drar in fjärrvärme i 

framtiden. 

Det är valfritt för var och en att teckna avtal med Vaggeryds Energi. Ni kommer att erbjudas att teckna avtal för 

snabbt bredband från 385 kr/månad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från och med 1 juni 2019 blev det förbjudet att röka 

på lekplatser och utanför entréer till lokaler som 

allmänheten har tillträde till. Den nya lagen innebär 

alltså att det blir rökförbud på samtliga VSBo:s 

lekplatser och utanför våra entréer och allmänna 

platser på gårdarna. 

Husdjur 

Har du husdjur som vistas ute, släpp inte ut dem utan 

tillsyn. Se till att hundar och katter inte förorenar i 

området. 

Grillning 

Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrill 

på balkong och uteplats med anledning av den 

höga brandrisken. Kol- och gasolgrill får bara 

användas på allmän plats minst 6 meter från 

fastighet eller liknande. Tänk även på röken så att 

den inte stör din omgivning.  

Om du ska grilla på din uteplats eller på din 

balkong är det en el- grill som gäller, den ska ha en 

termostat för att undvika överhettning och den 

ska anslutas till ett jordat eluttag för 

utomhusbruk. 

Till sist: Lämna aldrig din grill utan tillsyn! 

 

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. 

 

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. 

Rökning 

Sommaren gör att vi vill ha öppna fönster och 

balkongdörrar mer än vanligt. Med det ökar risken 

att få in grannens cigarettrök i lägenheten. Du som 

har som vana att röka på balkongen – kolla så dina 

grannar inte störs. Släng inte fimparna från 

balkongen eller loftgångar, använd askkopp! Gärna 

en med lock med lite vatten i, både för 

brandrisken och grannarnas skull. 

 

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 frågorna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets hyresgästenkät 

Nu har vi fått resultatet från årets hyresgästenkät. 

Vinnarna i utlottningen av en gratis månadshyra blev: 

Gun Nilsson 

Ingela Sombeck 

Irené Jonzon 

Tack alla Ni som svarade och grattis till vinnarna. Enkätvinsten dras av i Er julihyra.  

Det är 24:e året som elever på Fenix genomför vår enkät. Enkäten är från och med i år uppdelad i 3 områden – 

Trygghetsboenden för sig, övriga i Skillingaryd samt övriga i Vaggeryd. Vi får något sämre betyg på vissa frågor men 

överlag är resultatet bra. Med tanke på att vi inte varit inne i lägenheterna annat än i akuta ärenden under pandemin, 

på över ett år nu, visar resultatet att hyresgästerna förstår att vi varit tvungna att låta bli. 

Vi har väldigt nöjda hyresgäster på våra trygghetsboenden. Detta trots att vi inte har kunnat bedriva vår verksamhet 

som vanligt under pandemin. Vi tackar alla hyresgäster för den förståelse dom visat och hoppas att vi snart är igång 

igen. 

 

 

Gör det själv-hur enkelt som helst! 

Mycket kan – och ska – du göra själv hemma. Bland annat rensa avloppet, byta säkringar 
och kontrollera brandvarnaren så den fungerar. Svårt? I så fall, kolla in våra enkla 

instruktionsfilmer på vsbo.se. Efter det kommer du att vara proffs. Filmerna finns under 
fliken Bo hos VSBo. 

 



 

 

Det andra stora projektet är stambytet på kvarteret Staren 4,6. Stambyte 

innebär att vi byter ut avlopps, värme, vatten och elledningar. Vi kommer 

även att täta in kanalerna och montera centralaggregat för ventilation på 

vinden.    

Hyresgästerna får i samband med detta nya kök och nytt badrum med 

duschväggar, de har även haft möjlighet till andra tillval som t.ex. 

tvättmaskin och diskmaskin. Projektet påbörjades i maj och beräknas vara 

färdigt innan årets slut. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll koll på dina 

nycklar! 

Du är som hyresgäst ansvarig 

för alla nycklar till din 

lägenhet eller andra 

utrymmen. Den som flyttar in 

får tre originalnycklar till 

bostaden. Beroende på var du 

flyttar in kan du också behöva 

andra nycklar till tvättstuga, 

postbox med mera.  

Kom ihåg att du ansvarar för 

nycklarna. Alla nycklar som ni 

kvitterat ut måste lämnas in 

för att undvika de kostnader 

som ett lås-byte innebär. 

 

Bostadskön 

Att stå i vår bostadskö är 

gratis, Det du måste göra är 

att logga in på Mina Sidor 

minst en gång om året och 

spara om din ansökan för att 

inte försvinna ur kön. 

Du kan anmäla dig från och 

med att du fyllt 16 år, för att 

skriva kontrakt måste du ha 

fyllt 18 år. Kö poäng räknas, 

en (1) dag = ett (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. 

 

 

Förstärkning på kontoret 

Den 22 mars började Lollo jobba hos oss på VSBo. Henne kommer du att träffa 

i receptionen eller när du ringer till oss. 

Vi hälsar henne välkommen och hoppas att hon kommer att trivas bra 

tillsammans med oss! 

Stora underhållsprojekt 

Vi håller just nu på med två stora 

underhållsprojekt. På Heimdal byter vi 

ventilationsaggregat och i samband 

med detta byter vi från platt tak till 

sadeltak. Vi kommer också installera 

solceller och tilläggsisolera vinden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solskensbullar 
Inget går upp emot nybakta bullar, här 

kommer ett recept på härligt saftiga 

kardemummabullar fyllda med 

vaniljkräm, perfekt till sommarfikat. 
 

Ingredienser: 

Ca 25st 

50 g jäst 

3 dl fingervarm mjölk 

1 dl strösocker 

½ tsk kardemumma, malen 

1 krm salt 

2 ägg 

200 g smör, rumsvarmt 

10-12 dl vetemjöl 

Fyllning: 

Marsankräm enligt förpackningen, ca 2 dl. 

Garnering: 

1 uppvispat ägg 

Pärlsocker eller strösocker. 

 

Gör så här: 

1. Smula ner jästen i en bunke, tillsätt mjölken och blanda tills jästen löst upp sig. Tillsätt strösocker, salt, 

kardemumma, ägg, smör och vetemjöl, lite i taget. Blanda ihop allt till en smidig deg och knåda den i några 

minuter. Låt den jäsa under bakduk i 45 minuter. 

2. Knåda igenom degen på mjölat bakbord och dela den i ca 25 bitar, beroende på hur stora bullar ni vill ha.  

Forma till släta bollar. 

3. Lägg bollarna på en plåt med bakplåtspapper. 

4. Blanda ihop marsankräm/vaniljkräm, ca 2 dl enligt förpackningens recept. 

5. Gör en grop i mitten av bullarna. Fyll den med marsankräm. Låt dem jäsa igen i 30 minuter.  

Sätt ugnen på 250 grader. 

6. Pensla degen på bullarna med ägg, undvik att pensla på marsankrämen. 

7. Strö på pärlsocker. 

8. Grädda bullarna i mitten av ugnen i ca 8 minuter eller tills de har fått fin färg, låt dem kallna på galler. 

Ät och njut! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har öppet hela sommaren för våra hyresgäster och besökare till vårt 

kontor i Vaggeryd samt till vår receptionstelefon. 

0393-678671 

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

Felanmälan: 
Alla felanmälningar ska göras till VSBo:s kontor på telefon 0393-678671, via vår app eller på mail, men då bör 

problemet inte vara akut – vi läser inkommande mail 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. 

Störningsjour 

För ett trivsamt boende har du rätt att inte bli stört och tider som kan hållas som riktmärken är att störning för 

högljudda fester, hög musik, spring i trapphus eller stök ute på gården inte är tillåtet efter kl. 22 söndag till torsdag 

eller efter 23 fredag och lördag. 

Efterlevs inte detta och du upplever att dina grannar stör kan du kontakta Securitas störningsjour på  

040- 689 2910. 

Väktare från Securitas kommer sen att bedöma om det grannen gjort utgör en störning och i de fall debitera den som 

stört en utryckningsavgift på 1000kr. Om en fest eller annan störning tystnar innan jouren kommit- ring och berätta 

det! Om det visar sig att anmälan är opåkallad kan anmälaren istället komma att debiteras, detta för att minimera 

okynnesanmälningar. 

 

 GLAD SOMMAR! 

 

 

Årsmötet för den lokala hyresgästföreningen som skulle varit i församlingshemmet den 15/6 är inställt.  

Vi från hyresgästföreningen önskar alla en fin sommar, så hoppas vi på en Corona fri höst så vi kanske kan 

göra någon resa.  
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