NUMMER 3 2019

Tävling!
Var med i utlottningen
om fina vinster, mer
information hittar du
på sista sidan.

Juni tävling
I den här tävlingen var det röda bokstäver man skulle leta
efter och ordet vi sökte var HYRESGÄST.
Vinnarna är:
Stig Ericsson, Skillingaryd
Leif Andersson, Vaggeryd
Maud Olander, Vaggeryd
Åke Hessel, Skillingaryd
Sara Kjell, Skillingaryd
Välkomna in på kontoret och hämta er vinst som denna
gång är en fin bag.

En

Så sparar du vatten
Även om vi går mot höst och svalare tider är det fortsatt viktigt att vara rädd om vattnet vi har. Här får du några tips
om några enkla knep i vardagen för att spara vatten:
Duscha kort istället för att bada i badkar. Det går åt 150 liter vatten till ett badkar jämfört med 45 liter till en 5minuters dusch.
Stäng av kranen medan du borstar tänderna. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten från kranen. Diska inte
under rinnande vatten. Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du alltid kallt vatten och slipper spola länge i
kranen.

Husdjur är välkomna- men är ditt ansvar
Vi får många frågor angående djur i lägenheten. Du får gärna ha husdjur i din lägenhet men tänk på att du
alltid har ansvar för dem. Ett husdjur är för många en kär familjemedlem. Men det finns personer som är
allergiska eller rädda för djur. Det måste du som djurägare ta hänsyn till.
-Släpp inte ut husdjur utan tillsyn.
-Rasta ditt djur utanför gården.
-Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.
-Plocka upp efter ditt husdjur.
-Se även till så att katter inte bajsar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.
-Spola aldrig ner kattsand i toaletten, det orsakar stopp i rören.
-Se till så ditt husdjur inte stör grannar.

Jubileum
Verksamheten startade 1949 så i år har vi
fyllt 70 år. Det ville vi fira ordentligt.
Det var ca 200 hyresgäster som kom för att
lyssna på VSBo:s och hyresgästföreningens
information innan det var dags för den goda
buffén och underhållningen. Vi hade bjudit in
lyckofigurgänget som körde musik ifrån 50–
60-talet.
Vi vill säga ett stort tack till alla som kom
och firade med oss torsdagen den 5
september. Det blev en riktig toppen kväll
med god mat, härlig musik och en fantastisk
stämning.

Här till höger
ser vi Vera och
Bengt ifrån
Skillingaryd
tillsammans
med tjejerna i
showgruppen
Lyckofigur.

Se hit!
Håll värmen i höst
Nu närmar sig den tid på året då många hyresgäster upplever
inomhusluften kall och rå. Systemen är alltid igång och ser till att
hålla rätt temperatur men när minusgraderna slår till kan det
under en övergångsperiod bli lite kallare i lägenheten. Särskilt
under de perioder då det är stora temperaturskillnader mellan dag
och natt utomhus. Men det finns mycket du själv kan göra för att
underlätta ett behagligt inomhusklimat.

Infobladet
Vi vill gärna se och inspireras av hur
du valt att utforma ditt hem. Vill du
vara med i vårt infoblad och visa?

• Ställ inga möbler eller häng inte tunga gardiner framför elementet.
Värmen hindras från att sprida sig i rummet och elementets termostat tror
att det är varmare än vad det är och stängs då av.

Skicka ett par foton, ditt namn och
adress till:
emma.hoglund@vaggeryd.se

• Vädra snabbt, max fem minuter.

Eller har du kanske något annat tips
om vad vi ska skriva om? Tveka inte
att höra av dig!

• Täpp inte för till-luftsventilerna som sitter vid fönstret. Då kan inte
värmen spridas i rummet och det kommer dra vid fönstren istället.
• Rengör frånluftsventilerna (som sitter i kök och badrum) med jämna
mellanrum för ett bra luftflöde i rummen. Men skruva inte på inställningen
av ventilen så att storleken på springan ändras.

Är du hyresgäst hos oss på VSBo får
du infobladet i din brevlåda fyra
gånger om året. Du kan också läsa
den digitalt via vår hemsida.

• Låt gärna dörrarna till badrum och kök stå lite öppna. Här sugs den gamla
luften ut och fukt och andra partiklar försvinner fortare.

Om du följt våra instruktioner men ändå tycker att du har väldigt kallt
ska du kontakta oss på VSBo. Ibland uppstår fel och då kan vi hjälpa dig
att åtgärda det.

Förbjudet att röka vid
Från och med 1 juni i år 2019 är det förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser
och utanför entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Den nya lagen
innebär alltså att det blir rökförbud på samtliga VSBo:s lekplatser och utanför våra
entréer och allmänna platser på gårdarna.
Vi kommer att sätta upp skyltar som visar var det inte är tillåtet att röka.

Hyran
Skyldig att alltid betala
Du som hyresgäst är alltid skyldig att betala din hyra i tid. Observera att hyresvärden inte är skyldig att lämna ut
hyresavier. Det är enbart en service. VSBo delar ut hyresavierna kvartalsvis, har du tappat bort en avi, ring oss så
ordnar vi en ny, annars hittar du dom nu enkelt på Mina sidor. Enligt rättspraxis och hyreslagen ska du betala hyran i
förskott och senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär att hyran i oktober ska betalas sista september.
Det är väldigt viktigt att du betalar med rätt månadsavi så pengarna hamnar på rätt månad.

Autogiro
Det är väldigt smidigt att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje månad automatiskt från ditt bank- eller
personkonto den sista bankdagen. 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.

Intrum
Om du inte betalar din hyra eller en faktura senast förfallodatumet lämnar vi nu över skulden till inkassobolaget
Intrum. Det kan finnas många anledningar till att man missar att betala, det kan vara att pengarna inte räcker till, du
har glömt fakturan eller bara missat att betala just den fakturan. Vilken anledning det än är, är det viktigt att du
kontaktar Intrum om du får ett inkassokrav så fort som möjligt för att undvika ytterligare kostnader och en eventuell
betalningsanmärkning.

Nyhet på MINA SIDOR!

Mina Sidor
Nu kan du se dina hyresavier på mina sidor.
Du hittar avierna under MENY (Svart ruta med tre vita
streck), välj sen MINA SIDOR, klicka på +:et på höger
kant, välj min hyra.
Aktuella avier ser du överst i bilden. Nedanför dessa
presenteras samtliga betalda och obetalda historiska
avier/fakturor där förfallodatum passerats.
Har du inte Mina sidor registrerar du dig på vår hemsida
www.vsbo.se

Årets underhåll
Här är några av sommarens
underhållsarbeten som vi har
arbetat med.

Renovering av balkongerna på
Torggatan 7-9 är snart färdiga.

79 lägenheter på kv. Tor i Vaggeryd.

Renovering och målning av fasad
på Karlavägen och Smedjegatan.

Nu ligger äntligen de 79 lägenheterna på Tor ute för intresseanmälan på vår
hemsida. I första vändan byggs det nu 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 på vardagar, övernattningsrum för anhöriga och
gemensamhetslokaler för samvaro om och när man vill.

Renovering och målning av fasad
på Kaffegatan är påbörjad.

Renovering och målning av
balkongerna på Ö. Allégatan 9-13.

Vi har även påbörjat att försegla
tegelfasaden med puts på
Sturegatan.

Lägenheterna kommer att få inglasade balkonger med solavskärmning,
induktionshäll och separat kyl och frysskåp.
I badrummen blir det handdukstork, kakel, klinkers, tvättmaskin och
torktumlare.
Vi räknar med inflyttning 1 april 2020.
Är man intresserad av en lägenhet i nyproduktionen måste man ställa sig i
vår bostadskö och anmäla intresse, lägenheterna kommer ligga ute under
hela september månad för intresseanmälningar innan vi påbörjar
uthyrningen.

Kantareller eller skogens guld, anses vara
en av de finaste matsvamparna man kan
hitta i de svenska skogarna och i år är det
gott om dom. Så här kommer recept på en
matig och riktigt god kantarellpaj.
Pajdeg
3 dl vetemjöl
125 g smör
3 msk kallt vatten
2 msk persilja
Fyllning
150 g kantareller
½ rödlök
Smör till stekning
Salt
1 pkt bacon, 140 g
1 påse babyspenat, 60 g
6 dl riven västerbottenost
Äggstanning
3 ägg
2 ½ dl mjölk
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Pajdeg: Kör snabbt ihop alla ingredienserna till pajdegen i en matberedare, eller knåda ihop för hand.
3. Tryck ut degen i en pajform, ca 24 cm i diameter. Låt den stå i kylen i ca 30 minuter.
4. Rensa svampen och skär i grova bitar. Skala och finhacka rödlöken.
Stek svamp och lök i smör i en stor stekpanna tills all vätska har kokat bort.
Krydda med salt. Lägg svampfräset åt sidan.
5. Skär baconet i mindre bitar och stek det knaprigt i pannan.
6. Fyll pajskalet med bacon, svampfräset, spenat och riven ost.
7. Vispa ihop alla ingredienser till äggstanningen för hand, häll den över fyllningen i pajskalet.
8. Grädda pajen mitt i ugnen ca 40 minuter tills den fått fin färg och äggstanningen har stannat.

Tips! Spara lite av de tillagade ingredienserna och lägg på en rostad macka, supergott!

Höstresa
Hyresgästföreningen inbjuder alla boende hos VSBo till en höstresa till Gårdarna runt sjön Åsunden lördagen den
12/10 2019.
Avresa Skillingaryds station kl. 8.00, Vaggeryds station kl. 8.15.
I resan ingår förmiddagskaffe på Cafe Bryggan samt en stadsrundtur i Ulricehamn, innan vi reser runt Åsunden till
flera resmål med guidning, lunch intages på Hofsnäs Herrgård, eftermiddagskaffe dricker vi på Torpa Stenhus åter i
Skillingaryd ca 19:00 pris 300 kr per person,
Välkommen med anmälan senast 26/9 till Gert Arvidsson telefon 070-454 76 51 meddela om ni har allergi eller
behöver särskild kost.

Våra telefon- och öppettider

0393–678671
ÖPPETIDER: måndag-fredag 10.00–16.00 LUNCHSTÄNGT 12.30–13.30
Felanmälan:
Det är inte längre möjligt att göra felanmälan till respektive fastighetskontor. Alla felanmälningar ska göras till VSBo:s
kontor på telefon 0393-678671, via vår app. eller på 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 din fastighetsskötare. Akuta problem (Vattenläckor, avloppsstopp, värmeavbrott och dyl.) meddelas till
Securitas på telefon 040-689 29 10.

Septembertävling
Nu är det dags för tävling igen,
på ett antal ställen i rutan ovan
finns det fem likadana
bokstäver i rad. De kan
förekomma lodrätt, vågrätt
eller diagonalt. Ta en av varje
bokstav i dessa rader och bilda
ett ord.
När ni tror att ni har kommit på
ordet vi söker så mailar eller
ringer ni in svaret till VSBo
0393- 67 86 71 eller till
vsbo@vaggeryd.se senast den
30 september.
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