Information till VSBo:s hyresgäster
Ändring av kvarboenderabatten
VSBo har en omfattande kvarboenderabatt för hyresgäster som bott länge i samma lägenhet. Kostnaden för rabatterna stiger hela tiden. Vi har tidigare gjort begränsningar och nu är vi tvungna att
minska omfattningen ytterligare. Vi tar på sikt bort första steget i rabatt-trappan. Det innebär att
man måste bo i samma lägenhet i 20 år för att få kvarboenderabatt. Alla som idag har rabatten får
behålla den men efter årsskiftet tillförs inga nya hyresgäster i systemet innan man uppnått 20 års
boende.

Tvättstugor
Under sommaren har vi satt in avfuktare i
flera tvättstugor. Det har vi gjort för att
tvätten ska torka snabbare och för att vi
samtidigt sparar energi. Under hösten kommer vi att påbörja en genomgång av alla
tvättstugor. Vi ska i första hand se över
tvättider och bokningssystem för att kanske få
fram fler tvättider. Vi ska också se över
utrustning och skick i tvättstugorna.

Sänkta hyror på
Trygghetsboendet
på Slätten
Från och med 1/10 sänker vi hyrorna på våning 4-5 på
Trygghetsboendet på Slätten. På dom nybyggda översta
våningarna finns små lägenheter i olika storlekar. Huvudsakligen 1RK men även tvåor. Ytterligare information
finns på slätten.com eller i vår reception.
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Kv Mjölnaren
Byggnation pågår enligt tidplan och det finns bara två lediga lägenheter kvar.
Titta gärna in på www.mjölnaren.com.

Motorvärmare
På flera områden har vi motorvärmare för uthyrning. En motorvärmarplats kostar 100:- per månad
under vintern (oktober-mars) och inget under sommarhalvåret. Då har man en egen parkeringsplats
och en varm bil på morgonen.

Hyresgästföreningen informerar
Bostadsmöte för boende i Vaggeryd och Hok.
Torsdag 25 september 18.30 i Magnisa stuga i Vaggeryd.

Bostadsmöte för boende i Skillingaryd och Klevshult.
Torsdag 16 oktober 18.30 i Församlingshemmet i Skillingaryd.
Utflykt i skördetid...... 11:e oktober 2014
Välkommen med på vår hemliga utflykt i skördetid.... där vi förbereder oss inför hösten, äter en god lunch,
shoppar och fikar, innan vi kan handla en massa prylar vi inte behöver!! För att sedan vända åter mot
hemorten med nyskördat i bagaget....
Avresa: Skillingaryds station kl 09.00, Vaggeryds station kl 09.15.
Hemkomst: ca kl 19.30
Pris: 200 kr för vuxen / 100:- för barn
Anmälan: senast 1/10 till Inger 0370 / 70 483
Välkomna!
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