NUMMER 2 2019

Marstävling
I denna tävling var det ett nummer vi saknade,
ni var många som gissade rätt och det rätta
numret var 89.
Vinnarna är:
Karin Claesson, Vaggeryd
Gunilla Wallenberg, Vaggeryd
Sirkka Södergård, Skillingaryd
Ulla Johansson, Vaggeryd
Hasnine Taslim, Skillingaryd
Välkomna in till kontoret och hämta er vinst som
denna gång är en poncho, perfekt för kommande
sommarkvällar.
34+55=89
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BOMÖTE 5 SEPTEMBER
Boka in datumet i kalendern, det kommer bjudas på mat och underhållning.
Mötet kommer att hållas i Folkets Hus i Vaggeryd och vi kommer att ha buss som hämtar upp i
Skillingaryd. Separat inbjudan kommer i augusti.

Hoppas vi ses!

Ny styrelse på VSBo
På årsmötet 16:e april i år tillträdde
VSBo:s nya styrelse.
Ledamöterna är från vänster Jan-Olof
Svedberg, Rose-Marie Axelsson, Sven
Samuelsson (ordf), Bengt Sandahl
(vice orf) och Andreas Orre.
Styrelsen är utsedd av
kommunfullmäktige i Vaggeryds
kommun och sitter en mandatperiod
på fyra år.

Inflyttning på Gästgivaren

Äntligen blev det den
2:a maj och inflyttning
för de 32 nya familjerna
på Gästgivaren.
De två nya punkthusen består
av 8 st. treor och 8 st. tvåor
vardera, totalt 32 lägenheter.
Alla lägenheter har varit
uthyrda sedan flera månader
tillbaka. Lägenheterna har ett
attraktivt läge med närhet till
centrum, butiker och mataffär.

Förväntan var stor på morgonen den 2 maj.
Redan innan VSBo var på plats stod Gästgivarens nya hyresgäster
och väntade på att få kvittera ut nycklarna till sina nya lägenheter.
Under tiden som det skrevs nyckelkvittenser bjöds de nya
hyresgästerna på kaffe och bulle.
Gullbäckens förskola som har följt bygget ända från start var också
där och visade upp en utställning av vad dom har jobbat med
under byggåret som har varit.
Det blev ganska snabbt kö till hissarna och mycket människor i
trapphusen när man började flytta in sina saker.
De inflyttande är i blandade åldrar och några kommer ifrån villa
medan en del kommer från annan lägenhet.

Vi hälsar alla familjer välkomna och hoppas att Ni
kommer att trivas i ert nya boende.

Karl-Erik var
bland de första
på plats för att
hämta sina
nycklar.
Eftersom man
inte har kunnat
se lägenheterna
innan var det
många som var
nyfikna på hur
lägenheterna såg
ut.

Årets hyresgästenkät
Nu har vi fått resultatet från årets hyresgästenkät. Tack alla Ni som svarade och grattis till vinnarna. Enkätvinsten dras
av i Er julihyra.
Det är 22:a året som elever på Fenix genomför vår enkät. Så vi har en bra bild av hur våra hyresgäster svarat på våra
frågor genom åren. Bemötandet från vår personal har alltid uppskattats högt vilket vi givetvis är glada och tacksamma
för. Både totala betyget på boendet inom VSBo och trivsel med grannarna får också högt betyg. Vi arbetar mycket för
att allt ska fungera och det är inte alltid en lätt uppgift. Vi har under ett antal år tappat på utvändigt skötsel men nu har
betyget ökat igen.
Ni har också skickat med mycket åsikter om den yttre miljön. Dessa ska vi ta till oss och arbeta med.
Trappuppgångar och gemensamma utrymmen samt tvättstugor har historiskt varit ett bekymmer och vi har på olika
sätt försökt få ordning på problemen. Betyget från Er hyresgäster har också blivit allt bättre. Vi får mycket önskemål om
inre underhåll och standardhöjning. Går något sönder fixar vi givetvis det. Men vi försöker också låta bli att höja
standarden i hela beståndet eftersom det rimligtvis medför högre hyror. Det är viktigt att vi behåller lägenheter med
låg hyra så att dom som inte vill eller kan betala nybyggnadshyror också ska ha råd att bo. Vill man ha en hög standard
så kostar det lite mer. På Gästgivaren i Skillingaryd har nyligen 32 lägenheter blivit inflyttningsklara. Snart har vi 79 nya
lägenheter klara på Tor i Vaggeryd.
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VSBo´s app

Vår App!

Ni har väl inte missat vår nya app? Den är framtagen för att underlätta
kommunikationen till er hyresgäster. Du kan läsa senaste nytt, hitta våra
kontaktuppgifter, logga in på mina sidor, göra felanmälan och hitta all information
som berör ditt boende.
Vi kommer att skicka ut notiser som kan beröra just ditt område. För att få dessa gå in
på notiser, sen inställningar notiser och aktivera aviseringar. Under prenumerationer
väljer du sen ort och adress.
Vi arbetar med att du i framtiden även kommer att kunna se din hyresavi m.m.

Ladda ner appen idag!

Uteplatser
Ett litet förtydligande avgående skötsel av
uteplatser.
Där det finns balkonger eller om
lägenheten på markplan i stället har en
uteplats är det hyresgästen som ska sköta
om sin uteplats. Vi städar inte varken på
balkonger eller uteplatser som ersätter
balkonger.

Nyproduktion
Tor är nu uppe på full höjd. Byggnationen fortgår enligt tidplan och
inflyttning beräknas till april nästa år. I första etappen byggs ett 6våningshus och ett 8-våningshus. Det kommer även att finnas garage
och motorvärmare att hyra.

Sommartips för våra
hyresgäster
Vi får många frågor om balkonglådor,
grillning och annat som hör sommaren till.
Här har vi försökt svara på de vanligaste:
Balkonglådor
Häng gärna upp balkonglådor men se till
att de hamnar innanför balkongräcket, inte
på utsidan där de kan falla ner och skada
någon. Tänk också på hur du vattnar så att
det inte rinner ner till grannen.
Grillning
Du får gärna grilla men ställ upp grillen en
bit ifrån husen, där rök inte stör någon. Du
får däremot inte grilla på balkongen om
det inte är en el grill. Den som tänder
grillen har ansvaret för säkerheten.
Kontrollera noga att kolen/askan är kall
innan du slänger den.
Fest och musik
Om du har fest och umgås på gården eller
balkongen, tänk på att röster och musik
kan störa.
Pool och studsmattor
Att ställa upp pool eller studsmatta på
gemensam mark är inte tillåtet. VSBo har
ingen möjlighet att bevaka så att
användning sker på ett ofarligt och korrekt
sätt och kan därför inte ansvara för detta.

8-våningshuset kommer 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.
På bomötet 5/9, se separat information, räknar vi med att kunna
informera om hyrorna och påbörja uthyrningen.

Fiber till alla våra hyresgäster
Arbetet är nu i full gång och under en treårsperiod kommer vi att
installera fiber i alla våra lägenheter som inte redan har bredband.
Vaggeryds Energi bygger nätet och kommer att anlita olika
entreprenörer för att utföra installationer i alla lägenheter.
Förutom dragning i lägenheterna behöver grävning utomhus göras.
Även om det är klart i Din lägenhet kan Du inte räkna med bredband
förrän tidigast i slutet av året.
Vi kommer att behöva komma in i samtliga lägenheter för installation
även om du sedan väljer att inte teckna något avtal.
När ni får ett papper där det står att det är dags att vi behöver
komma in i er lägenhet är det väldigt viktigt att ni hör av er till oss.
Vi behöver veta om det är någon hemma eller om det är okej för oss
att använda huvudnyckel vid denna tidpunkt. Detta för att arbetet
ska flyta på så smidigt som möjligt.

Sophanteringen
Vi har länge försökt med information både skriftligt
och muntligt, med boskolor mm för att få ordning på
sophanteringen. Uppenbarligen utan önskvärt
resultat.
Men nu har Hyresgästföreningen varit runt på ett par
områden och pratat med alla hyresgäster om
sopsortering. Man har haft med sig
informationsmaterial och vid behov, även tolkar, så
att alla ska förstå hur det ska fungera.
Vi ser att soporna sköts betydligt bättre nu och
hoppas att det ska hålla i sig. Arbetet ska
förhoppningsvis kunna fortsätta med nya områden.

Ett stort tack till dom i Hyresgästföreningen
som engagerat sig i arbetet.

Årets underhåll
Här kommer en uppdaterad information om de större planerade underhållsarbetena under innevarande år.
Vaggeryd
 Relining på Ringvägen 13-15 och Korpgatan 2-6 under hösten.
 Renovering och målning av fasad på Karlavägen 8 och Smedjegatan 5-7 pågår under sommaren.
 Renovering av balkonger på Torggatan 7-9 är beställt.
Skillingaryd
 Relining på Kvarngatan 2-6 under hösten.
 Byte av entré och tamburdörrar på Skolgatan 10-16 är klart.
 Renovering och målning av fasad på Brunnsgatan 2 pågår under sommaren.
 Fönsterbyte på Södravägen 10-12, gamla delen våning 1-3 pågår under sommaren.
Klevshult
 Renovering och målning av Radhusvägen 3-9 pågår under sommaren.
 Fönsterbyte på Mogatan 2 och 5 under hösten.
Som vanligt kommer våra hantverkare att vara ute så mycket som möjligt under sommarhalvåret och
lägenhetsunderhållet får till stor del vänta till hösten.

Tävling!
Junitävling

!

Nu är det dags för tävling igen. Var med i utlottningen om fina vinster, hitta de röd markerade bokstäverna
i infobladet. Vilket ord är det vi söker?
Mejla eller ring in svaret till oss senast 30 juni på 0393-67 86 71 eller till vsbo@vaggeryd.se (märk svaret
junitävling)

Här kommer ett recept på en
härlig paj med jordgubbar,
rabarber och vit choklad som
är otroligt god och somrig.
En ljuvlig efterrätt som gör
succé varje gång den bjuds
på till fikat.

Sommarpaj

Pajskal
180 g rums tempererat smör
4,5 dl vetemjöl
1,5 dl florsocker
2 äggulor
1 msk vatten

Fyllning
100 g rabarber
150 g jordgubbar
0,5 dl florsocker
0,5 dl potatismjöl
Saft ifrån en citron
50 g hackad vit choklad.

Gör så här:
1. Sätt ugnens på 175 grader.
2. Arbeta ihop smör, vetemjöl, florsocker och äggula i en
bunke till en smulig deg.
3. Tillsätt vattnet för en jämn deg.
4. Tryck ut 2/3 av degen i en pajform ända till kanterna.
5. Ställ pajskalet i kylskåpet för att kallna ordentligt.
6. Nagga gångra hål i botten med en gaffel och förgrädda pajskalet i mitten av ugnen i 10 min.
7. Blanda ihop skivade rabarber och jordgubbar tillsammans med florsocker, potatismjöl och citronsaft.
8. Ta ut pajen från ugnen och fyll den med fyllningen.
Garnera med den vita chokladen och smula resten av degen över pajen.
9. Grädda i ytterligare ca 20-30 min tills pajen har fått fin färg.
Servera tillsammans med glass eller vaniljsås.

Hyresgästföreningen vill önska alla en skön sommar.
Vi kommer har öppet i vår lokal på Ringvägen första tisdagen i månaderna sept. okt. nov. och dec. mellan
15.00–18.00. Kom in på en kopp kaffe och diskutera bostadsfrågor.

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för våra hyresgäster och
besökare till vårt kontor i Vaggeryd samt till vår receptionstelefon.

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 mail, men då bör problemet inte vara akut – vi läser
inkommande mail 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.

Störningsjour
För ett trivsamt boende har du rätt att inte bli stört och tider som kan hållas som riktmärken är att störning för
högljudda fester, hög musik, spring i trapphus eller stök ute på gården inte är tillåtet efter kl. 22 söndag till torsdag
eller efter 23 fredag och lördag.
Efterlevs inte detta och du upplever att dina grannar stör kan du kontakta Securitas störningsjour på
040- 689 2910.
Väktare från Securitas kommer sen att bedöma om det grannen gjort utgör en störning och i de fall debitera den
som stört en utryckningsavgift på 1000kr. Om en fest eller annan störning tystnar innan jouren kommit- ring och
berätta det! Om det visar sig att anmälan är opåkallad kan anmälaren istället komma att debiteras, detta för att
minimera okynnesanmälningar.

