Information till VSBo:s hyresgäster
Årets hyresgästenkät
Som alltid så här års, får Ni årets Hyresgästenkät i ett separat kuvert. Det är eleverna på Fenix
som gör undersökningen och vi på VSBo ser fram emot resultatet. Så vi är tacksamma om Ni tar Er
tid och svarar på frågorna och skickar in dom. Ett frankerat svarskuvert är bifogat.

Earth Hour 29/3
Lördagen 29/3 anordnas en earth hour-dag på Fenix. Klocka
11-15 erbjuds föreläsningar, utställningar, tävlingar och
aktiviteter för barn.
VSBo kommer att ha personal på plats. Välkomna att prata
med oss.
Earth hour är en klimatmanifestation över hela världen.
Mellan kl 20.30 och 21.30 uppmanas alla att släcka ljusen.
Av säkerhetsskäl släcker vi inte belysningen i våra fastigheter eller på våra gårdar. Men var och en kan gärna släcka en
timme hemma i sin lägenhet.

Årets underhåll
Större planerade underhållsåtgärder under året är:
 Fönsterbyte och förbättring av yttre miljö på Saturnus, Sturegatan i
Skillingaryd.
 Takbyte på Lagaparken, N. Ågatan i Vaggeryd.
 Avfuktare kommer att sättas in i flertal torkrum för att göra
torkningen av tvätten effektivare.
 Ny ventilation på Hackan, Bygelgatan/N. Allégatan i Skillingaryd.
 Under sommaren planerar vi att måla fasader på bland annat
Hagen/Ängen, Östermovägen i Vaggeryd, Lingonet, Nya Åkersvägen och
Hackan, Bygelgatan/N. Allégatan, i Skillingaryd samt Tallgatan i Hok.
Målning blir det om sommaren är fin. Regnar det för mycket så hinner vi
inte allt vi planerat.
Mycket utvändig målning kommer att innebära att våra hantverkare inte
hinner jobba med inre underhåll under sommaren. Det är risk för köbildning en tid men vi försöker jobba undan det så fort vi kan till hösten
igen.
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TV och paraboler
Vaggeryds Energi, som levererar våra TV-kanaler, ska byta TVleverantör. Dom förvarnar om att det kan bli vissa störningar i
TV-utbudet. En period kommer bara analoga kanaler att sändas
ut. För att se dessa kan en kanalsökning behövas. Under våren
räknar man med att ha en ny leverantör med större och bättre
kanalutbud.
Många hyresgäster har egna paraboler. Dessa måste sitta innanför balkongen - hela tallriken ska vara på insidan. Annars riskerar den att hamna i huvudet på någon. Givetvis får inga
paraboler sättas på fasaden, som då skadas. Vi håller på att
inventera alla paraboler och dom som har en kommer att få
skriva på ett avtal om att man hanterar parabolen på rätt sätt och
tar ansvar för den.

Vi har sparat vatten!
Förra våren byttes alla duschslangar och munstycken på kranar
mot snålspolande varianter. Samtidigt åtgärdades läckande
toaletter och droppande kranar. Alla hyresgäster har också fått
information om vikten av att spara vatten och energi. Och det har
givit resultat. Vattenförbrukningen har förra året sjunkit med 13
% jämfört med året innan. Trots att taxan för vattenförbrukning
höjdes med 4,7 % inför 2013 har vår kostnad sjunkit med 6 %,
eller 200.000:-. Så tillsammans har vi sparat både miljö och
pengar.

Hyresgästföreningen informerar
Hemlig vårutflykt 10 maj
Alla boende hos VSBo är välkomna på en vårutflykt till hemligt mål - god mat och massor av
aktiviteter utlovas.
Avresa Vaggeryds station 08.00 och Skillingaryds station 08.15. Hemkonst ca 19.00.
Kostnad för resan 250:- per person. Anmälan senast 27/4 till Inger 0370 / 70483
Välkomna!
Hälsningar Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

