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Hyror 2015
Vi har gjort ett försök att förhandla om nästa års hyror med Hyresgästföreningen men kunde tyvärr
inte komma överens. Det innebär att vi måste avisera oförändrade hyror första kvartalet 2015.
Beroende på hur den slutgiltiga uppgörelsen blir kan det bli aktuellt med retroaktiv höjning för
januari-mars i efterskott.

Vi önskar alla En God Jul och
Ett Gott Nytt År!

Och som vanligt: Kolla gärna batteriet till brandvarnaren och lämna inte levande ljus utan
uppsikt.

Inga kontanter
Vi vill påminna om att det inte går att komma in på
kontoret med kontanter och betala hyran. Eftersom
banken inte tar emot kontanter från oss kan vi inte heller
ta emot det från Er. Så betala in hyran på bankgiro och
med det ocr-nummer som finns på hyresavin. Hyran kan
också betalas via autogiro. Då kommer rätt belopp att
dras från kontot sista vardagen i varje månad. Det enda
man behöver hålla reda på är att det finns pengar till
hyran på kontot vid förfallodagen.

Ungdomsråd
För att få reda på våra hyresgästers önskemål när det gäller boendet har vi olika kanaler som tex
vår årliga hyresgästenkät och vår dagliga kontakt med hyresgäster. För att få ytterligare en vinkling
på hur dagens, och kanske framförallt morgondagens, boende ska se ut önskar vi oss en kundpanel
bestående av ungdomar. Vi skulle vilja ha 10-12 ungdomar 18-25 år som är representativa för
gruppen. Alltså olika åldrar, olika bakgrund, olika livssituation (studerar, arbetar, bor ensam, bor
tillsammans, med och utan barn....). Vi tänker oss kanske fyra träffar per år där olika teman kan
diskuteras. Det kan vara ombyggnation, nyproduktion, IT, tvättstugor, yttre miljö, lägenhetsstandard
och mycket mer. Du som känner att det här skulle vara intressant att vara med på; skicka ett mail
till vsbo@vaggeryd.se och presentera Dig lite. Rubricera mailet Ungdomsråd. Bland inkomna
anmälningar försöker vi plocka ut ett blandat gäng.



Hyresgästföreningen informerar
Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

LH Skillingaryd/Vaggeryd har under 2014 jobbat med verksamhet som kommit alla boende inom
VSBo:s lägenhetsbestånd till del, bland annat genom bostadsmöten där alla boende inom VSBo
bjudits in till något möte.

Håll utkik efter vår verksamhet i informationsbladet under 2015.

God Jul och Gott nytt år!

Hälsningar Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

Kv Mjölnaren
Nu är lägenheterna på Mjölnaren färdigbyggda och
inflyttade. Och alla lägenheter var uthyrda till första
inflyttning.

Vi gillar inte
kackelackor

Vi gillar dom inte och får vi in dom är dom jättesvåra
att bli av med. Men ändå dyker dom upp med jämna
mellanrum i våra fastigheter. Vi måste hjälpas åt att
hitta dom snabbt. Ju snabbare vi kan sätta in åtgärder
desto större chans att få bort dom snabbt. Så skulle Ni
se en kackelacka i fastigheten så hör av Er till oss
direkt.

Inga prylar i trapphus
Vi har det senaste året jobbat hårt med att få bort saker i trapphus. Det är uppenbarligen ett arbete
som aldrig blir färdigt men det har blivit mycket bättre. Det som hyresgästerna inte tar hand om har
vi städat undan. Vi har lite saker kvar som ingen har visat intresse för. Så om Du saknar en cykel
eller några skor eller så kan Du höra av Dig till kontoret. Vi kanske vet var sakerna finns.


