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Hej! 
Här kommer nyhetsbrev nr 5 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se.  
 
 
Grillningar: Nu börjar det bli dags för våra uppskattade grillträffar. Vi ses på grillplatsen mellan 
31:an och 33:an söndagarna 17/6, 15/7 och 5/8 klockan 13. Föreningen bjuder på korv med 
bröd och dricka. Vi planerar bjuda in systerföreningen Brf Pantern till träffen den 5/8. Vi vill 
vinna tillbaks vandringspriset i kubb som de vann av oss förra sommaren. Så börja gärna träna 
kubb redan nu. Vi måste bli bättre än förra sommaren! :)  
 
Gym/träningslokal: Det finns en tom lokal, med högt i tak, i källaren vid 42:an. Styrelsen har 
planer på att inreda ett gym där. Vi har fått indikationer på intresse för detta. Hoppas fler 
nappar på det. Vi tänker börja i blygsam skala med motionscykel, roddmaskin, löpband, fria 
vikter och lite småsaker som yogabollar, hopprep, medicinbollar mm. Där ska även finnas plats 
för mattövningar. Kom gärna in med förslag och idéer. Har ni något träningsredskap 
(fungerande såklart) som ni vill bli av med så kanske det passar i gymmet? 
 
Övernattningslägenhet: Vi väntar på startbesked, det var lite mer papper som skulle in innan vi 
får sätta igång och inreda. Nödutgång och brandplan måste vara på plats först. Men det är på 
gång. Är det någon som har en bäddsoffa, litet kylskåp som ni vill bli av med så säg till. :) 
 
Öltält: Påminnelse om Affes öltält & jippo fredag 25/5 - lördag 26/5, vid Örebrokiosken.  
 
 
Händer maj-augusti på VanjaTräffen (vår samlingslokal vid 31c) : 
 
 
HIFs bortamatch 24 maj 
Torsdag 24/5 kl 19:00 visar vi HIFs bortamatch mot Norrby IK. Vi finns på plats från kl 18:30. 
Ni får gärna ta med egen förtäring eller dryck om så önskas. Om ni handlar maten på Gula 
Kiosken, säg att ni är från BRF Vanja och ska se HIF-bortamatch så får ni gratis dricka vid köp av 
mat.  Kontakta Lars på telefon 0735 -10 19 64 för eventuella frågor.  
 
 
Sopplunch med Panjaklubben  
Sista sopplunchen innan sommaruppehållet blir tisdag 22/5 kl 12:00. 
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.  
 
 
Skön sommar! 
önskar styrelsen 
 
 
 


