NUMMER 2 2022

Nybyggnation och underhåll
Vi hade planerat att snarast möjligt komma igång med byggnation i kv Karlsborg.

Det ändrade läget i vår omvärld, med först pandemi och sedan krig, har medfört kraftiga
kostnadsökningar. Så som det ser ut nu kan vi inte påbörja byggnation. Kostnaden, och
därmed hyrorna, skulle bli alldeles för höga. Så vi avvaktar för att se om läget stabiliseras.

Det kommer tyvärr att bli så att prisökningarna medför att även en del planerade
underhållsåtgärder får skjutas på framtiden. Vi genomför så mycket vi kan och försöker
tidigarelägga kommande planerat underhåll i stället för sådant som blivit för dyrt.

Vi hoppas att pandemin nu är över och att vi kan återgå till mera normala
rutiner.
Att vi kan träffa Er hyresgäster mer. En del träffar har vi redan hunnit med
och här kommer några datum framåt att lägga på minnet:

 Under våren har vi haft information om FNI, det nya systemet för sophämtning. Vi
har varit på tre områden för att träffa hyresgäster och informera. Tyvärr är det inte
så många som kommer.
 Vi har träffat hyresgäster på Slätten för att prata om kommande
tvättstugerenovering.
 I april samlades hyresgäster på Staren och vi diskuterade hur den yttre miljön kan
göras trevligare. Nu när både stambyte och balkongrenovering är genomförda.
 Bomöte planeras till 15/9. Vi ska vara i Folkets Hus i Vaggeryd och vi hämtar som
vanligt med buss i Skillingaryd. Det blir lite information, någon trevlig aktivitet, fika
och så kan vi träffas och prata.
 14/10 blir det Digitalidag igen. Dom som vill ha hjälp med våra system - appar,
Mina sidor mm - kan få det.
 Inbjudan och ytterligare information om höstens aktiviteter kommer längre fram.

FNI, fastighetsnära insamling
Nu börjar vi bli klara med den nya
sopsorteringen på alla bostadsområden.
Soporna ska sorteras i matavfall, restavfall och
papper. Och därefter slängas i rätt kärl. Alla
hyresgäster har fått information och vi har varit
ute på vissa områden för att informera lite
extra. Nu gäller det att alla följer
instruktionerna så att vi får sophanteringen att
fungera.
Ingen vill ha sopor utspridda över sitt
bostadsområde.
Och dom som hämtar våra sopor gör inte det
om det är felsorterat.
Alla förpackningar av metall, plast, glas och
kartong lämnas som vanligt till en
återvinningsstation.

Man kan odla mycket gott och fint på balkongen.
Tomater, gurka, jordgubbar, sallad, olika örtkryddor…. växer fint på en skyddad balkong.
Det mesta finns att köpa som små plantor om man inte har förodlat själv från frö.

Kom bara ihåg att vattna flitigt. Det blir snabbt torrt på en varm balkong i en liten kruka. Men ha rejäla fat
under krukorna så du inte duschar grannen – det blir inte uppskattat. Och extra näring är också bra att ge
ibland.
Vill man hellre ha blommor finns det många olika sorter att välja på. Pelargoner, krasse, petunior och fuchsior
är exempel på växter som blommar rikligt och länge.

Det får plats med en hel del på balkongen men håll allting som är tungt, krukor odyl, innanför räcket. Så inget
kan ramla ner.
När Du är klar med Din odling slänger Du mindre mängder jord i restavfall. Större mängder får man ta med sig
till återvinningscentralen och slänga i trädgårdsavfall.

Känner Du igen oss?
Här är en stor del av oss som gör vårt bästa för att Du ska trivas i Ditt boende.

Pernilla, som jobbade som värdinna på Trygghetsboendet på Tor, har slutat hos oss och Ellen har tagit över.
Emma på kontoret har också slutat och Madelene är hos oss i stället. På bilden saknas dessutom Keijo och
Christer som är snickare och Marlene som är målare. Alla är presenterade tidigare eller i detta infoblad.
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Som Ni vet är vår personal ute så mycket som möjligt under
sommaren. Personalen och våra sommarungdomar jobbar för att
hålla det fint på våra gårdar och underhålla utvändigt. För att det
ska vara trivsamt att vistas även utomhus.

Vi önskar Er alla en härlig sommar!

Personalnytt
Vi presenterade ny personal i förra infobladet men då hade vi inget foto på Marlene.
Här kommer det så Ni känner igen henne när hon kommer och ska måla och tapetsera.
Marlene började hos oss i april och jobbar mest i Vaggeryd.
Under sommaren kommer vi att ha hjälp av extra personal för att sköta om den yttre
miljön. En säsongsarbetare per ort har redan börjat hos oss och i sommar kommer två
sommarjobbare till Vaggeryd resp. Skillingaryd.
Marlene

Nya garage
Efter många turer är det nu äntligen dags för hyresgästerna på Gästgivaren, Infanterigatan i Skillingaryd, att få
efterlängtade garage. Markarbetena är redan igång och garagen kommer att vara klara att ta i bruk i september. Vi
har en kö av intressenter men har Du inte anmält Dig är det hög tid att göra det. Kontakta oss på kontoret. Det blir
15 garage på Gästgivaren.
Även på Eken, Dalagatan/Storgatan i Vaggeryd, blir det garage i sommar. 8 st garage klara att användas 1/9. Även
här är det intresseanmälan som gäller.

Laddning av elbil
Vi funderar på hur vi på sikt ska lösa laddning av elbilar när
allt fler skaffar sig en sådan. Vi vet inte riktigt ännu hur det
blir. Tills vidare kan vi lösa enstaka bilar med laddning via
motorvärmare.
Vad vi däremot vet är att det inte är ok att ladda sin

bil i ett garage med eluttag. Hör av Dig till oss i
stället så får vi diskutera hur det kan lösas.

Några små påminnelser från förra
Infobladet:
Kom ihåg att ladda ner vår app.
Sök på: VSBo nya.

Och så detta med ventilationen
Ventilationen fungerar inte om man täcker igen
tilluftsventilerna. Oavsett varför man vill täcka
för dom är det inte en bra lösning. Det blir dålig
luft i lägenheten och det blir fuktigt. Båda kan
skada både människor och lägenheter. Så ingen
tejp, inga tjocka gardiner eller annat som hindrar
luften att komma in.

Uppdatera dina kontaktuppgifter på
Mina sidor. Vi saknar mångas mailadress
och rätt telefonnummer.
Nu kan Du även logga in med BankID på
Mina sidor.

Hyresgästfonden
Hyresgästföreningen och VSBo inbjuder alla våra
hyresgäster att söka medel ut Hyresgästfonden.
Fonden är tänkt att användas till trivselfrämjande
åtgärder i våra bostadsområden. Sådant som gör att
grannar träffas, lär känna varandra och har trevligt.
Tillsammans med avierna och detta infoblad får Ni
också ett informationsblad om fonden.
Du kanske har en jättebra idé att förverkliga.

Årets hyresgästenkät
Vi vill tacka alla Er som har varit med och svarat på Årets Hyresgästenkät.
Vinnarna i utlottningen av en gratis månadshyra blev:
Margareta Jönsson, Lagagatan 3B
Göran Nilsson, Storgatan 35
Karin Andersson, Framgången 1
Enkätvinsten dras av i Er julihyra.
Hyresgästenkätens resultat är inte sammanställt. Resultatet kommer presenteras på hemsidan.

Sommartävling
Här intill ser Du foton från fyra av våra
fastigheter. Känner Du igen dom?
Vi vill ha fastighetsbeteckning eller gatuadress.
Du kan mejla eller ringa in Ditt svar till VSBo
0393- 67 86 71 eller till vsbo@vaggeryd.se
senast den 15 juli.
Vi kommer att lotta ut några somriga vinster
bland dom som svarat rätt.

För ett år sedan skickade vi ut information till alla som hyr garage av oss. Vi noterar att
alla inte läst eller i alla fall inte tagit till sig informationen. Så här kommer en påminnelse
om vad som får förvaras i garage och förråd. Och har Du annat Du vill förvara så hör av
Dig. Vi kanske kan ordna ett förråd till Dina saker.

Hyresgästföreningen planerar inför en höstresa, mera information kommer längre fram.
Hyresgästföreningen önskar också alla en god och varm sommar.

Våra telefon- och öppettider

0393–678671
ÖPPETTIDER: måndag-torsdag 10.00–16.00 fredag 10.00-15.00
LUNCHSTÄNGT 12.30–13.30
Felanmälan:
Alla felanmälningar ska göras till VSBo:s kontor på telefon 0393-678671, eller via vår app, eller mejl, men då bör
problemet inte vara akut – vi läser inkommande mejl 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 en entreprenör eller oss. Akuta problem (Vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott och dyl.) meddelas till
Securitas på telefon 040-689 29 10.

