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Årets hyresgästenkät
Tack alla Ni som svarade på årets Hyresgästenkät. Resultatet kan Ni se på hemsidan. Vinnarna i
årets dragning får sina vinster på juli-avin. Vi tar del av Era betyg och åsikter och gör allt vi kan
för att Ni ska trivas som hyresgäster hos oss.

Grovtvättstugan
En liten påminnelse om att vi har en grovtvättstuga på Ringvägen i Vaggeryd. Den kan våra
hyresgäster låna en heldag för att tvätta mattor och andra stora textilier. Kostar inget och tvättstu-
gan är fräsch och fin. Där finns en kraftig maskin, centrifug och ett torkrum. Börjar man på mor-
gonen hinner man tvätta många mattor och även få dom torra.

Uthyrningen på hemsidan
Nu är vårt nya uthyrningssystem i drift. Via hemsidan www.vsbo.se kan alla se dom lediga lägen-
heter vi har till uthyrning. Den som registrerar sig på sidan får en köplats och kan anmäla intresse
för lediga lägenheter. Var och en lägger in sin egen ansökan och sina önskemål samt bevakar vad
som finns att välja på. All kontakt, erbjudanden, accepter mm sker via mail.
Det blir lättare för intresserade att hitta information och hantera och följa upp sitt eget ärende
oavsett var man är och vilken tid på dygnet det är. För våra tjejer innebär det nya systemet att dom
slipper mycket pappersarbete och påminnelser och kan arbeta med andra uppgifter i stället.

Ny hemsida
Vi gör om hemsidan. Gå gärna in på www.vsbo.se och titta hur det blir. Allt är inte färdigt utan vi
lägger in mer information så fort vi hinner. Den nya sidan är lite mera modern och går också bra
att läsa i mobilen eller på läsplatta.

Tjat, tjat, tjat...
Tänk på att sortera soporna så att bara papper hamnar i dom blå kärlen och så att glas mm lämnas
på kommunens sorterstationer. Hushållssoporna måste packas väl och lock på kärlen stängas.
Annars luktar det och ser skräpigt ut.
Inga saker får förvaras i trapphus. Inga!!! Dom är i vägen vid akuta insatser som tex ambulans,
dom utgör en brandfara och är i vägen vid städning. Dessutom ser det skräpigt ut.
Varför ska vi behöva tjata om detta?

Ingen TV tisdag den 11 juni!
Vaggeryds Energi, som levererar våra tv-kanaler, flyttar till nya lokaler. Teknisk utrustning för tv-
sändningarna flyttas under dagen och sändningarna kommer då inte att fungera. Tros vara klart till
16.00.



Hyresgästföreningen informerar
Arbetsgrupp i bostadsområdet, en möjlighet för dig!

Att vara med i en arbetsgrupp kräver inte medlemskap i Hyresgästföreningen.
En arbetsgrupp kan på ett enkelt sätt startas upp i ditt område för jobba med en viss fråga
exempelvis utemiljö, lekplatsen etc.

Är du intresserad? Hör av dig till:
Johan Hammarström, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen
070 420 49 02, johan.hammarstrom@hyresgastforeningen.se

Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

Efter ett aktivt första halvår 2013 för oss i LH Skillingaryd/Vaggeryd återkommer vi efter
sommaren med ytterligare verksamhet.

Vi önskar er alla en skön sommar!

Hälsningar Lokala Hyresgästföreningen Skillingaryd/Vaggeryd

Övernattningsrum
Nu kommer sommaren och alla får lite mera ledigt och kan röra på sig. På våra två seniorboenden
finns övernattningsrum för dom boende. För alla andra hyresäster har vi övernattningsrum i
Vaggeryd och Skillingaryd. Plats för sex personer till en kostnad på 300:- per natt. Jättebra om
släkt och vänner kommer på besök och det blir lite trångt i den egna lägenheten. Boka på kontoret i
god tid, under våren och sommaren brukar rummen vara eftertraktade.

Mindre lägenheter kvar på
Trygghetsboendet

Vi har fortfarande mindre lägenheter lediga på
Trygghetsboendet på Slätten. Dom som har en
kvarboenderabatt hos VSBo idag får behålla den vid
flytt till Slätten och vi hjälper till med flytten inom
kommunen till Slätten.

Fastighetsskötsel i Klevshult
Vi har gjort en liten omorganisation som berör Klevshult. Boda Trädgård sköter det yttre såsom
gräsklippning, rensning och snöskottning. Vår personal i Skillingaryd hanterar fel och problem i
lägenheterna. Så ring inte Peter, ring 0370 - 712 75 (telefontid 9-9.30) eller maila
vsbo.fastighetsskotare.skillingaryd@vaggeryd.se. Eller så finns vi på kontoret som vanligt.


