
Information till VSBo:s hyresgäster

Mars 2015

Hyror 2015
Nu är årets hyror förhandlade och den nya hyran tas ut från och med april månad. Hyran höjs med
80:- i månaden för en etta, 93:- i månaden för en tvåa, 113:- i månaden för en trea och 133:- i månaden
för en fyra.

Årets hyresgästenkät
Med avierna och Infobladet kommer vår Hyresgästenkät. Vi vill gärna ha Era åsikter och är tack-
samma om Ni fyller i enkäten och postar den i bifogat svarskuvert.

Årets underhåll
Större planerade underhållsåtgärder under året:
 Fönsterbyte på Vilan i Vaggeryd (Stationsgatan) och Slätten 4 i Skillingaryd (Artillerigatan 31,

Södra vägen 2). Arbetet kommer att göras under våren och berörda får närmare information.

 Konvertering till fjärrvärme på Smedjan i Vaggeryd (Esplanaden 1-3, Storgatan 55-57, Dalagatan 2-
4). Arbetet görs under den varma årstiden och även här får berörda mer information.

 Byte av lägenhetsdörrar på Staren i Vaggeryd (Ringvägen, Korpgatan, V. Parkgatan). Inte klart när
det blir men info kommer.

 Renovering av avloppsstammar på Merkurius i Skillingaryd (Stationsgatan 3, Centralplan 2,
Artillerigatan 32). Tidplan inte klar.

 Målning utvändigt: Vi börjar med det vi inte hann göra förra året och hoppas på en bra sommar.
Hagen/Ängen på Östermovägen i Vaggeryd, Lingonet på Nya Åkersvägen i Skillingaryd, Malen 1 på
Sturegatan 5 och Mogatan 14 i Skillingaryd, Tallgatan och Brunnsgatan i Hok finns i underhålls-
planen. Vi hinner kanske inte allt men gör så mycket som möjligt.

 På Jupiter på Skolgatan 10-16 i Skillingaryd ska den yttre miljön samt cykelförvaring och garage
fräschas upp.

Som vanligt kommer våra hantverkare att vara ute så mycket som möjligt under sommarhalvåret och
lägenhetsunderhållet får till stor del vänta till hösten.

Borttappade nycklar
När man flyttar ut från en lägenhet måste vi ha tillbaka samtliga nycklar. Vi kan inte hyra ut en
lägenhet om det finns nycklar på vift utan måste då byta lås. Låssystemen är begränsade och till
slut går det inte att byta i en lägenhet längre utan vi måste byta låssystemet i hela fastigheten.
Vi höjer därför avgiften för borttappade nycklar till 1.600:-. Att beställa extranycklar kostar fortfa-
rande 200:- per styck.



Hyresgästföreningen informerar
En resa för alla som bor hos VSBo

Astrids Lindgrens Näs 9 maj

Följ med till Vimmerby - Astrid Lindgrens Näs med lunch och guidning, besök på Mariannelunds
Karamellkokeri och eftermiddagsfika med ostkaka på Ljusboden i Hult.

Avresa från stationen i Skillingaryd 10.00 och stationen i Vaggeryd 10.15. Åter hemma ca 19.30.

Pris: Vuxna 200 kr Barn tom 12 år 100 kr.

Anmälan senast 4/5 till Inger Davidsson 0370 / 70 483

Earth Hour 28/3
Lördagen 28/3 anordnas en earth hour-dag i kommunen igen - i år på Skillingehus. Med start kl
11 erbjuds aktiviteter på miljötemat.
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.

Paraboler
Förra året skickade vi ut information om paraboler - att dessa måste sitta innanför balkongen.
Alla som har en parabol ska skriva på ett papper om att man ansvarar för att den sitter rätt. På
grund av en längre tids sjukfrånvaro har vi inte hunnit följa upp vårt utskick. Men nu har vi på-
börjat inventeringen av alla paraboler och tillhörande avtal.

Tvättstugor
Vi kommer att gå igenom alla tvättstugor för att se över
tvättider, lokaler och utrustning. Vi försöker få fler tvättider och
mera lika tider i alla hus. I många tvättstugor har avfuktare installe-
rats för effektivare torkning. Vi ska också se över ytorna för att
underlätta städning och se över maskinparken. Det innebär inte att
alla får nya tvättstugor men vi ska åtgärda sådant som vi kan göra
någorlunda enkelt.


