Information till VSBo:s hyresgäster
Årets hyresgästenkät
Samtidigt med det här infobladet får Du årets hyresgästenkät. Vi uppskattar om Du vill ta Dig tid
att svara på frågorna - dom är inte många så det kan gå fort. Vi tar till oss alla åsikter och försöker
lägga våra resurser på det Du som hyresgäst vill ha. Eftersom enkäten är anonym kan vi inte
hantera felanmälan på Din lägenhet - gör den separat till oss - utan det vi är ute efter är mera
övergripande åsikter. Tack för att Du tar Dig tid och svarar.

Mats är ny fastighetsskötare hos oss
I januari började Mats Andersson som fastighetsskötare hos oss. Mats har huvudansvaret för Kvarngatan,
Sturegatan 33-37 och 47, Källeliden, Brunnsgatan,
Nya Åkersvägen och V. Järnvägsgatan. Ni som bor
på dessa adresser har säkert redan hunnit se Mats
och Ni kan nå honom på fastighetsskötarnas telefontid.

Vitec Marknad
Arbetet med nya uthyrningssystemet Vitec Marknad pågår och under våren räknar vi med att bostadssökande kan börja registrera sig på vår hemsida. Före midsommar ska vi kunna ha det nya i
drift. Mera information kommer till berörda under våren.

Flytta till Slätten - behåll kvarboenderabatten
Vi har många mindre lägenheter lediga på Slätten och vill gärna att fler ska flytta in. Därför erbjuder vi våra egna hyresgäster, som idag har en kvarboenderabatt, att få behålla den vid flytt till
Slätten. Hör av Dig till oss om Du är intresserad.

Kommande underhåll
Under våren och sommaren räknar vi med att våra egna målare ska göra mycket utvändigt målningsarbete. Hur mycket vi hinner göra beror på vädret och utearbete innebär att våra målare inte
kommer att måla och tapetsera i lägenheter under sommarhalvåret.
Resterande hus på Staren - Ringvägen - ska få nya fönster.
En del åtgärder för den yttre miljön finns också med i planeringen. Bla ska gatusidan på Lagaparken (N. Ågatan) göras i ordning och vi ska se över den yttre miljön i Klevshult.
På Vilan (Järnvägsgatan) planeras en cykelkarusell.
Förhoppningsvis har vi möjlighet att genomföra allt enligt planerna.

Mars 2013

Earth Hour 23/3
23/3 finns vi på Fenix där olika miljöaktiviteter pågår kl 11-15. Program finns på kommunens
hemsida och kommer att annonseras i press.
Vi anordnar tipspromenad på miljötemat.
Du som är hyresgäst hos oss får en diskpropp om Du kommer och hälsar på. Titta hemma om Du
ska ha en med eller utan pigg.

Allmännyttans Energisparkampanj
Vi fortsätter vårt arbete med att spara energi och resultatet är beroende av att vi alla hjälps åt.
Alla hyresgäster har fått broschyren ”Enkla tips för dig som vill spara energi!”. Ta gärna en titt i
den ibland.
Snart har alla lägenheter fått duschar och kranar kontrollerade och kompletterade och alla läckande packningar ska vara utbytta. Nu hoppas vi att vatten- och energiförbrukningen sjunker. Då
spar vi både miljö och pengar.

Hyresgästföreningen informerar
Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd hade årsmöte 14 februari då styrelse
valdes:
Gert Arvidsson (ordf.), Skillingaryd, 073 04 87 619
Ida Eriksson (sekr.), Vaggeryd
Thorbjörn Andersson, Vaggeryd
Inger Davidsson, Skillingaryd
Gunvi Homvi, Skillingaryd
Peter Davidsson (suppleant) Skillingaryd
Alla boende inom VSBo bjuds in till vårshopping i Ullared lördag 20 april
Avresa 8.45 från Vaggeryds station och 9.00 från Skillingaryds station.
Vi räknar med att vara i Ullared 5-6 timmar.
Pris 80 kr/person. Vi bjuder på bussfika med nybakad fralla vid ankomst.
Sista anmälan lördag 13 april till Inger Davidsson 0370 704 83. Anmäl dig gärna i god tid!
Bostadsmöte med korvgrillning för boende i Vaggeryd och Hok
Tisdag 14 maj 18.00, platsen är Magnisa stuga i Vaggeryd.
Vi pratar om boendet, grillar korv och har trevligt tillsammans.
Det kommer ingen ytterligare information om detta möte, så skriv in datumet i kalendern redan
idag!

