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Hej! 
 
Här kommer nyhetsbrev nr 3 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se  
 
Om ni är bortresta under en längre period under sommaren så uppmanar vi alla att besöka vår 
hemsida där vi kommer lägga upp all information som delas ut i brevlådorna.  
 
 
Säkerhetsdörrsbyte, det har varit en extremt lång väntan på att leverantören av dörrarna ska 
komma och åtgärda de justeringar som ni anmält och både styrelsen och HSB har klagat på 
detta. Men det senaste beskedet vi fått är att det ska åtgärdat under vecka 22. 
Namnlappar och lägenhetsnummer arbetar HSB med att få upp snarast. 
För er som ej bytt säkerhetsdörr så kommer ersättningen att dras av från er kommande 
lägenhetsavgiftsavi som skickas ut i juni och summan kommer dras från juli och kommande 
månadsavier (beroende på din ersättning). 
 
Utemöbler, föreningen har haft mycket problem med att ungdomar i stor utsträckning börjat 
använda våra runda bord/bänkar som ett ställe att umgås på kvällar/nätter. Detta har inneburit 
mycket nerskräpning, viss skadegörelse, hög ljudnivå, otrevligt bemötande mot boende som 
påpekat att det är privat område och att det körts in både cyklar och mopeder. Detta trots 
skyltar och cykelstopp. Styrelsen har beslutat att se över våra utomhusmöbler för att hitta en 
lösning och i nuläget är förslaget att ta bort de fasta bänk/borden (ej de vita bänkarna) vid 
samtliga pergola och istället införskaffa bord och stolar som är flyttbara och kan förvaras inlåsta 
men tillgängliga för alla er boende. En möjlig lösning är att dessa möbler då kan förvaras inlåsta 
i de utrymme som är i anslutning till trappentréerna. Har ni någon bra lösning eller synpunkt i 
frågan så tar vi gärna emot tips, hör av er via epost till vanja@hsbbrfwebb.se  
 
Container för grovsopor, dags för vårstädning? Mellan den 29 maj – 3 juni kommer en 
container där ni kan slänga det mesta (utom byggavfall/stora möbler som soffor) stå på 
gräsmattan vid parkeringen/miljöhuset mellan Jönköpingsgatan 44/46. Så vi hoppas ni passar 
på att fylla denna och vi påminner också att grovsopor annars inte får slängas i våra miljöhus 
(soprum).  
 
Öl/grillfestival, nu är det dags för Örebrokiosken/Affes att ha vårens evenemang! Utanför 
Coop/Örebrokiosken den 24-25 maj mellan kl 16-21 kommer det serveras mat och dryck, vi 
hoppas på sol och att det likt tidigare år blir en publiksuccé!  
 
 
 


