Information till VSBo:s hyresgäster
Årets hyresgästenkät
Vi har fått resultatet av årets Hyresgästenkät. Tack till alla Er som
svarade!
Många har haft åsikter om tvättstugan. Ett ständigt bekymmer är
att alla inte städar efter sig och att man inkräktar på andras tvättid.
Vi för hela tiden diskussioner med olika hyresgäster om detta. Nytt
för i år är att många påpekar bristen på tvättider och att tvätten inte
hinner torka. Vi har redan påbörjat ett arbete för att förbättra
tillgängligheten och torkkapaciteten. Under året planerar vi att byta
ut alla gamla fläktar i torkrum mot nya, betydligt effektivare,
avfuktare. I vissa mindre tvättstugor kan det bli torkskåp i stället
för torkrum. Samtidigt ska vi se över tvättpassen och se om det
inte går att få in fler - om tvätten torkar snabbare kan kanske vissa
tider kortas lite - och på vissa håll kan kvällar och helger utnyttjas
bättre.
Vi fick också många åsikter om att det är för mycket saker i trapphusen och att folk slänger skräp omkring sig. Det har vi arbetat
med sen årsskiftet och våra lokalvårdare har lagt ner mycket
energi på att få trapphusen tömda på barnvagnar, skor och annat.
Det framfördes också att källargångarna är ostädade och det ska
vi ta tag i också.
Vi ska gå igenom resultatet mer i detalj och se vad vi mer behöver
bli bättre på.
Resultatet av enkäten redovisas på vår hemsida - www.vsbo.se under Bo hos VSBo och Hyresgästenkät. Finns även som nyhet mitt
på sidan en tid.

Brandsäkerhet
Vi bifogar en liten broschyr om brandsäkerhet. Läs gärna den!
Tänk också på att vara försiktig med levande ljus och glöm inte det som
kokar på spisen. Filtret i fläkten måste diskas med jämna mellanrum.
Om det är mycket fett i den brinner det lätt och mycket.
Skulle det börja brinna i lägenheten är det bra att ha en brandfilt och/
eller en brandsläckare. Dessa kan köpas i många affärer och ofta hos
försäkringsbolag. Vi har också brandfiltar som vi säljer för 100:-.
I alla lägenheter ska det finnas en brandvarnare. Du ska själv se till att
det finns fungerande batteri i den. Saknas brandvarnare så säg till oss så
sätter vi upp en.

Juni 2014

Kv Mjölnaren
På kv Mjölnaren i Vaggeryd bygger VSBo 16 marklägenheter i parhus. Alla husstommar är nu på
plats och arbete pågår inne i husen. Till hösten kommer det utvändiga att göras färdigt och 1/12
kommer de första hyresgästerna att flytta in. Många lägenheter är redan uthyrda men det finns några
kvar. Mjölnaren har en egen hemsida med löpande information om projektet. Titta gärna in på
www.mjölnaren.com.

Sommarungdomar
Nu har våra sommarungdomar börjat synas ute på områdena. Både rabatter och
i trapphus har vi ungdomar som arbetar - dels för att avlasta nu när det är
mycket yttre skötsel och också för att vår personal ska få välbehövlig semester.

Vi önskar alla en varm och skön sommar!
Hyresgästföreningen informerar
Bostadsmöte för boende i Vaggeryd och Hok.
Torsdag 25 september 18.30 i Magnisa stuga.
Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd hälsar välkomna och önskar samtidigt alla en skön
sommar!
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