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Tillsammans med denna information 

får du även 

Hyresgästenkäten 
Vi uppskattar verkligen om du vill ta 

dig tid att svara på frågorna. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembertävling 

Den här gången var det julbockar man skulle räkna och 

vi fick in många olika svar men rätt svar ska vara 25 st. 

Vi säger grattis till vinnarna: 

Mats-Inge Bladh, Skillingaryd 

Johanna Larsson, Skillingaryd 

Irené Svensson, Klevshult 

Välkomna in på kontoret för att hämta er vinst som 

denna gång är en hängnecessär, perfekt för kommande 

resor. 

 

 

Pelle Andersson Lär känna vår personal 

 

Vår nya BoButik! 

Om ni har varit inne hos oss på kontoret i år har ni kanske 

sett att vi har gjort om lite.  

Nu har vi gjort det lättare för dig att välja din egen stil 

och standard i lägenheten vid en eventuell renovering! 

I vår nya BoButik har vi ett litet showroom med alla de 

tapeter, golv, köksluckor, handtag m.m. som finns i vårt 

sortiment. Vi finns här varje dag för dig och dina frågor – 

om ditt boende, nya projekt och mycket annat.  

 

Välkommen in! 

 

Pelle har varit hos oss på VSBo sedan sommaren 2015. 

Han började då som målare i Vaggeryd. 

Pelle kan du träffa på vid en eventuell renovering av lägenheten 

eller när t.ex. ett trapphus eller en fasad behöver målas om.  

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Det bästa med arbetet är att det är väldigt fritt, mycket frihet 

under ansvar. Sen är det väldigt trevligt att träffa alla hyresgäster, 

jag trivs väldigt bra! 

När han inte är på arbetet så umgås han gärna med familj och 

vänner. Gillar att träna och kopplar gärna av med lite fiske. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets underhåll 

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

Skillingaryd: 

 Fönsterbyte på N.Allegatan 4 och Bygelgatan 2-6. Ta bort takfönster samt byte av papptak på garage. 

 Byte av tamburdörrar på Stationsgatan 3, Artillerigatan 31 A-C, Södra vägen 2, Artillerigatan 32 samt 

Centralplan 2. 

 Inglasning av balkonger på Sturegatan 37 samt relining på Sturegatan 33-37. 

Vaggeryd: 

 Byte av befintligt ventilationsaggregat på Torggatan 7-9. 

 Målning av fasad på Dalagatan 1-3. 

 Målning av fasad och balkonger på Ödestuguvägen 32-34. 

 Målning utvändigt på Karlavägen 7-9 och Smedjegatan 5-7. 

Klevshult: 

 Lägga om papptaket samt målning av fasad på Tallgatan. 

 

 

 

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

under sommarhalvåret och lägenhetsunderhållet får till stor del vänta till 

hösten. 

Bredband till alla boende inom VSBo? 

Det har länge diskuterats om vi ska dra bredband till alla våra lägenheter eller inte. 

Senast vi frågare våra hyresgäster var i hyresgästenkäten 2015. Då fanns det inte något större intresse för att betala 

för fiber. Och därför har vi inte gjort något åt frågan. Men samtidigt finns det åsikter om att det borde finnas för alla. 

Så vi vill fråga alla hyresgäster igen.  

Alla våra nyare fastigheter, byggda 2000 och framåt och några äldre, bla alla i Klevshult har redan bredband via fiber. 

Så Ni behöver inte svara på frågan. 

Men bredband är inte gratis. Vi har tre alternativ. 

1. Att inte göra något och alla får klara sig med ADSL.  

2. Bygga ett fastighetsnät och dom som vill får ansluta sig. Då kostar bredbandet 375 kr/månad. 

3. Ansluta alla våra lägenheter till fiber. Då kostar bredbandet ca 240 kr/månad men då får alla en hyreshöjning 

på 240 kr i månader. Vare sig man använder bredbandet eller inte. 

Det kan inte bli något antingen eller i en fastighet utan alternativ 2 eller 3 om det ska bli bredband. 

Passa på att tyck till om frågan. Vi vill veta vilket alternativ Du föredrar.  

Maila svaret till oss på vsbo@vaggeryd.se eller ring oss på 0393 / 67 86 71 senast 23/3. 

 

BOMÖTE 3 MAJ 
Boka in datumet i kalendern så kommer mer information när vi 

börjar närma oss. 

mailto:vsbo@vaggeryd.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem har vackraste balkongen/uteplatsen? 

En prunkande balkong, uteplats, trädgård med blommor och grönt är till glädje för alla. Inte bara för den som bor 

i lägenheten i fråga utan för alla som passerar och kan se alla vackra växter. Det gör våra bostadsområden 

trevligare. 

Alla våra hyresgäster är välkomna att delta. Du kan anmäla dig själv eller någon granne som Du tycker har fint.  

Vår personal kommer också att ha ögonen öppna och leta efter lämpliga kandidater. 

Vi vill ha nomineringarna senast 31/7 till vsbo@vaggeryd.se eller till receptionen. 

I slutet av augusti kommer en jury utsedd av VSBo att åka runt till de nominerade tävlingsbidragen, fotografera och 

sedan enväldigt välja ut de finaste, de som på ett effektfullt sätt bidrar till vackrare yttre miljöer. 

Vi hoppas att tävlingen kan bidra till att våra bostadsområden blomstrar ännu mer i år. 

Vinnande bidrag kommer att belönas med blomstercheckar. 

Här nedan ser Du förra årets vinnare: 

 

 

 

32 lägenheter på Gästgivaren 
i Skillingaryd 

På kvarteret Gästgivaren ska vi bygga 32 

lägenheter i två femvånings punkthus.  

Det blir bostäder i fyra våningar och förråd på 

den femte. Hälften av lägenheterna blir på 2RK 

och hälften på 3RK. Alla med hög standard med 

bl.a. inglasade balkonger, diskmaskin och tvätt i 

lägenheten. 

Upphandlingen är snart klar och då kommer vi 

att bjuda in till informationsmöte. Preliminärt 

räknar vi med inflyttning sommaren 2019.  

 

Sven och Kerstin som hade en 

blomsterrik utemiljö runt hela sitt 

boende som de sköter med glädje 

och noggrannhet. 

Hanne som utnyttjat sitt öppna 

läge för att skapa 

välkomponerande färgrika 

rabatter. 

Marianne som under flera år prytt 

sin balkong med prunkande 

blomsterarrangemang som många 

får glädje av. 

mailto:vsbo@vaggeryd.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betala hyran 

Hyresavierna kommer till dig kvartalsvis, 

en avi för varje månad. Betalningen ska 

vara oss till handa sista vardagen före 

den månad som hyran avser.  

Varje månadsavi har ett specifikt OCR-

nummer så använd rätt avi för att din 

betalning ska hamna rätt.  

Tänk på att det är väldigt viktigt att 

betala hyran i tid. Du kan bli av med ditt 

hyreskontrakt om hyresinbetalningarna 

kommer för sent upprepade gånger. 

Betala enklare med 
autogiro 

Autogiro innebär att hyran dras 
automatiskt från ditt bank- eller 
personkonto. Det gör att du kan lita på 
att din hyra alltid betalas i tid, även när 
du är bortrest. Det är enkelt, smidigt och 
miljövänligt. Pengarna dras den sista 
bankdagen varje månad. Det enda du 
behöver göra är att se till att det finns 
pengar på ditt konto. När autogirot 
kommit igång får du bara hyresavier när 
ditt hyresbelopp förändras. 

Ta kontakt med oss i receptionen så får 
du en blankett, fyll i dina person- och 
kontouppgifter och lämna eller skicka in 
den till oss på kontoret. 

 

 

 
6 våningar 
35 lägenheter 
24 st 2RK 55-68 kvm  
11 st 3RK 76-79 kvm 
 

8 våningar 
Trygghetsboende 

45 lägenheter 
 1 st 1RK 54 kvm 

29 st 2RK 55-68 kvm  
15 st 3RK 76-79 kvm 
 

 

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 ni inte känner igen och bli osäkra – 

Fråga efter legitimation! 

All vår personal ska bära legitimation 

och kunna uppvisa denna vid begäran. 

Det gäller även om det kommer någon 

från andra företag som ni blir osäkra på.  

 

 

Kvarteret Tor 

80 lägenheter på kv. Tor i Vaggeryd. 

Nu är vi äntligen på gång med byggnationen på Tor. I första vändan 

kommer det att byggas två av totalt 6 hus,  

ett 6-våningshus och ett 8-våningshus. Det blir husen närmast 

järnvägen och centrum. Det kommer även att finnas garage och 

motorvärmare att hyra. 

8-våningshuset kommer att bli ett trygghetsboende där det 

kommer att finnas tillgång till värdinna alla dagar, 

övernattningsrum för anhöriga och gemensamhetslokaler för 

samvaro om och när man vill. 

Lägenheterna kommer att få inglasade balkonger med 

solavskärmning, vitvaror blir Electrolux med induktionshäll och 

separat kyl och frysskåp. I badrummen blir det handdukstork, kakel, 

klinkers, tvättmaskin och torktumlare.  

Bygget beräknas vara klart i mars 2020. 

Är man intresserad av en lägenhet i nybyggnationen är det 

klokt att se till att man står i vår bostadskö redan nu. 

Vi kommer fortlöpande lägga in information om projektet på Vår 

hemsida vsbo@vaggeryd.se  

mailto:vsbo@vaggeryd.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nytt för i år är att Du kan 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. 

Earth hour 24/3 2018 

Lördagen den 24 mars klockan 

20.30–21.30 är det dags för Earth 

Hour. Världens största 

miljömanifestation som engagerar 

miljontals människor, företag och 

städer världen över- tillsammans för 

planeten. 

Årets tema One Planet life – Ett 

hållbart liv på vår enda planet. 

Vill du läsa mer om Earth Hour finns 

information på wwf.se/earthhour. 

 

Tvättstugan 

Rättelse. I vårt informationsblad som kom ut i december informerade 

vi om i vilka fack man ska använda olika tvättmedel och sköljmedel. Vi 

använde då bara en bild på en tvättmaskin med tre fack. Det finns 

även fastigheter där vi har tvättmaskiner med fyra fack och i dessa 

ska man fylla på så här: 

1- Förtvätt, endast tvättmedel (Förtvätt ska endast användas 

och tvätten är väldigt smutsig) 

2- Huvudtvätt, endast pulver tvättmedel. 

3- Huvudtvätt, endast flytande tvättmedel. 

4- Endast sköljmedel. 

Tänk på att torka av maskinerna efter ditt tvätt-pass, kolla i facken så 

det inte ligger tvättmedel kvar. Ta bort ludd ifrån torktumlaren samt 

sopa och torka golvet efter att du har tvättat färdigt.  

Får jag grilla på 

balkongen? 

Snart njuter vi av längre och ljusare 
vårkvällar. För att alla ska trivas 
finns det några enkla regler som är 

bra att tänka på 

• Grilla på balkongen? Använd elgrill! 
Tänk också på att rök eller os inte får 
störa grannarna. 
• Att grilla på gården går bra men välj 
en plats med omtanke för dina 
grannar och naturen. 
Ta med engångsgrill och skräp när ni 

är klara. 

http://www.vsbo.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Recept: 

2 Smördegsrullar (Går även att göra 

på 1 rulle) Finns även att köpa 

glutenfri. 

1 ägg 

 

Äppelfyllning:  

1 finrivet äpple 

4 msk äppelmos 

4 msk socker 

1 tsk kanel 

Blanda allt väl. 

Kola dipp 

1 burk karameliserad mjölk  

4 msk mjölk 

Blanda väl med handvisp 

Gör så här: 

Sätt ungen på 175 grader. 

Rulla ut smördegen. 

Bred fyllningen över hela ytan men 

lämna ca 1 cm fritt runt alla kanter. 

Lägg den andra smördegsplattan 

över och försegla alla kanter med 

gaffel. 

Vispa ägget, tillsätt 1 msk vatten 

och blanda väl. 

Pensla sen över hela ytan på 

pajdegen. 

Strö socker och kanel över. 

Skär ut strips ca 1 cm tjocka. 

Lättast att göra med en pizzaslizer. 

Skär sedan vågrätt tvärs över 

mitten på degen till lagom stora 

bitar. 

Lägg stripsen på en plåt med 

bakplåtspapper med 1 cm 

mellanrum. 

Grädda i mitten av ugnen i ca 13-15 

minuter tills de får en gyllenbrun 

färg. 

Servera med koladippen. 

Äppelpaj-strips med koladipp 
Frasiga, goda och klara på nolltid. Ett lite annorlunda och roligt sätt att bjuda på äppelpaj på.  

Vill du göra egen smördeg går det lika bra. Att göra egen smördeg från 

grunden är enklare än man tror. 

 

Recept för ca 2 smördegsplattor 

250 g smör 

4 dl vetemjöl 

ca 1dl vatten 

 

Alla ingredienser ska vara kalla. Blanda mjöl, vatten och hälften av smöret 

till en deg. Låt den vila i kyl 30 min. 

Kavla ut degen till en kvadrat. Skiva resten av smöret och lägg det på halva 

degplattan. Vik upp degen över smöret. Kavla eller tryck ut degen till en 

fyrkant ca 40x20 cm. Se till att inget smör tränger ut. Vik ihop degen i tre 

delar åt ena hållet och två delar åt andra hållet. Låt vila i kyl ca 15 min.  

Upprepa samma sak ytterligare två-tre gånger. Dela degen i två delar och 

kavla sedan ut degen till tunna plattor, ca 30x30 st. 

 

Degen går utmärkt att skära i bitar och frysa. Bäst blir det om man lägger 

ut plattorna på brickor och fryser dem ca 30 min. Lägg sedan ihop dem 

med smörpapper eller plastfolie emellan i en tättslutande plastpåse eller 

burk. 



 

 

 

 

Häng med på utflykt 

Hyresgästföreningen inbjuder boende i VSBo till utflykt, 11 maj Trolsk båttur på Bunn!! Välkommen med på vår 

eftermiddagsutflykt till vackra sjön Bunn, där vi blir guidade på en Trolsk Båttur i fantastisk miljö runt sjön.  

Här besöker vi också Restaurangen på Bauergården, där vi äter en god Räksmörgås med tillbehör, och njuter av 

utsikten över sjön Bunn. Avresa Skillingaryd station kl. 13.00 Vaggeryd station kl. 13.15 Hemkomst ca 19.00 Pris 200 

kr Anmälan senast 1 Maj till telefon 0370-70637 Välkomna!! Gert.  

 

 

Glad Påsk! 

RECEPTION 

0393-67 86 71 

FELANMÄLAN 
Vid akuta fel, när fastighetsskötarna inte finns på expeditionen, kan VSBo:s kontor kontaktas på 0393 - 67 86 71. 

Utanför kontorstid kan akuta problem (vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott o dyl) meddelas till Securitas på telefon  

040  - 689 29 10. 

Det går också bra att maila in en felanmälan till oss. Men då bör problemet inte vara akut - vi läser inkommande mail under 

kontorstid. vsbo@vaggeryd.se 

FASTIGHETSSKÖTARE 

Fastighetsskötare Skillingaryd 

0370 - 712 75  

(tel. tid 09.00-09.30) 

Fastighetsskötare Vaggeryd 

0393 - 318 75  

(tel. tid 09.00-09.30, övrig tid telefonsvarare) 

 

Öppettider påsk 2018 

Skärtorsdag 8.00–15.00 

Långfredag STÄNGT 

Påskafton STÄNGT 

Påskdagen STÄNGT 

Annandag påsk STÄNGT 
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