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Hej! 
 
Här kommer nyhetsbrev nr 2 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se. Där hittar ni också medlemserbjudande och information om vår 
samlingslokal, som kan bokas för privat bruk.  I samlingslokalen finns också gott om böcker och 
dvd:er som man kan låna eller byta till sig.  
 
Det har kommit in ett erbjudande från Yviva yogastudio som finns på gaveln vid 42c -  
Örebrogatan/Veingegatan  
 
30 % rabatt på Yogakurs för nybörjare 
Hatha yoga för nybörjare, 6 tillfällen, måndagar 9.00-10.00, start 5 mars. Rabatt för HSB-
medlemmar 30%. Du betalar 420:- (normalpris 600:-). Plats: Yviva Yogastudio, Örebrogatan 32. 
Mattor finns att låna. För anmälan och information: ylva.flennegard@yviva.se eller  
073-370 2765. Hemsida www.yviva.se 
 
Den 12/2 hade vi vårt årsmöte.  Vi var 20 röstberättigade. Matz Svensson från HSB höll i 
trådarna och det gick bra som vanligt. :) Där var tre i styrelsen som stod inför omval (brukligt att 
hälften i styrelsen står för omval/avgång per gång) och alla valde sitta kvar. Sen blev det god 
landgång och fika. Detaljinfo om styrelsen och kontaktuppgifter finns på vår hemsida. 
 
Under årsmötet så började vi också samla in e-postadresser från de medlemmar som i 
framtiden kan tänka sig få information digitalt. Vi uppmanar alla att skicka ett e-
postmeddelande till adressen vanja@hsbbrfwebb.se med ditt namn och din adress samt ditt 
lägenhetsnummer. 
 
Händer februari/mars på VanjaTräffen (vår samlingslokal vid 31c) : 
 
Sopplunch med Panjaklubben  
Sopplunchen kör vidare varannan tisdag kl 12. Datum: 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5 och 
22/5. 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.  
 
Inga andra aktiviteter är inbokade för tillfället. Har ni önskemål/idéer så hör gärna av er med 
förslag – mejla till adressen ovan eller ring Lars på tel 0735-10 19 64. 
 
 
 
 
Med hopp om ljusare tider! 
Styrelsen 
 
 
 
 


