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God fortsättning på nya året!  
 
Hoppas ni haft en skön jul.  Föreningens julmingel var 10/12. Det var trevligt även om inte så 
många kom. Så vi får hitta på något annat nästa gång, kom gärna med förslag. 
 
Här kommer nyhetsbrev nr 1 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se. Där hittar ni också medlemserbjudande och bokningsinfo för vår 
samlingslokal, som kan bokas för privat bruk.  I samlingslokalen finns också många böcker och 
dvd:er som man kan låna eller byta till sig.  
 
TV/bredband I föreningen finns det Comhem-uttag och fiber från Telia. Det innebär att vi har 
möjlighet att teckna abonnemang hos dem – inte att vi måste! Vi är inte gruppanslutna hos 
någon utan det är upp till var och en att teckna de abonnemang man önskar. Det enda vi har i 
föreningen är det analoga grundutbudet av TV-kanaler från Comhem. Det ingår i 
månadsavgiften.  
 
Comhem kommer höra av sig (utskick och dörrknackning) till alla oss i föreningen nu i januari-
februari angående ett erbjudande gällande TV/ bredband. I dagsläget känner vi inte till vad det 
innebär, ville bara informera er om att det kommer. Men som sagt, helt upp till er vad ni vill ha 
för avtal och med vem.  
 
 
Händer januari- februari på VanjaTräffen (vår samlingslokal vid 31c) : 
 
Vanjas årsmöte 
Måndag 12/2 kl 19.00 blir det årsmöte med landgång och fika. Kallelse med anmälningstalong 
kommer inom kort. Missar du anmäla dig, kom ändå. Det finns fika till alla. Med tanke på miljön 
kommer vi inte skicka ut årsredovisningen i pappersformat. I kallelsen kommer det finnas 
instruktioner om hur man gör för att få ett digitalt exemplar skickat till sig per mejl. Vi kommer 
ha några pappersexemplar till er som så önskar.  
 
 

Sopplunch med Panjaklubben  
Sopplunchen startar igen tisdag 30/1 kl 12. Närmast följande datum blir: 13/2, 27/2 och 6/3.  
Det serveras soppa med bröd, kaffe & kaka för 35 kr. Är du intresserad? Ring Tage och Lena på 
tel 0739-05 78 16, senast två dagar innan aktuell sopplunch.  
 

 
 
Ha ett fortsatt gott år! 
önskar Styrelsen 
 
 
 
 
  


