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Hej! 
Här kommer nyhetsbrev nr 6 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se.  
 
Lediga lokaler och parkeringsplatser: Det finns lediga källarlokaler samt parkeringsplatser och 
kallgarage att hyra, är ni intresserade så kontakta HSB på telefon 042-19 95 00.  
 
Hjälp till att hålla ordning: Vi har haft problem med obehöriga som släppts in i soprum samt via 
porttelefonerna i trappen, så vi ber er alla att inte släppa in personer ni inte känner i 
soprummen. Fråga alltid vad personens ärende är om de vill bli insläppta via porttelefonen.  
Vi ber också er som har cyklar stående utomhus att vänligen ställa dem i källaren. Det är en del 
cyklar som inte verkar ha använts på mycket länge som står utomhus och det tycker vi inte ser 
så trevligt ut.  
Vi har även haft inbrottsförsök och inbrott som varit riktade mot källarförråd så vi ber er att 
inte förvara värdesaker i förråden (matkällaren). För att förhindra detta har styrelsen beställt 
automatisk tändning av lampor i samtliga källare (likt det vi har i 42an) samt säkerhetsdörrar till 
lägenheterna. Datum för dessa installationer återkommer vi med när vi fått mer information. 
 
Sommarens grillningar: Vi vill tacka alla som deltog på sommarens grillningar, det var mycket 
trevligt att träffa er alla och umgås! Under den sista grillningen (där vi tyvärr inte fick grilla 
p.g.a. eldningsförbud) så gick även den andra årliga kubbtävlingen mellan BRF Vanja och vår 
systerförening BRF Pantern. Båda lag hade klart bättre spel i år än föregående år och det blev 
en jämn match men även i år tog Pantern hem segern och vandringspokalen får bo hos Pantern 
ett år till. Vi hoppas dock att kunna vinna tillbaka den nästa år! 
 
Yoga – prova utan kostnad: Välkommen till prova-på-pass i yoga: Avslappningsyoga måndag 
27/8 kl. 18.30, Hatha Yoga tisdag 28/8 kl. 18.30. 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 
 
Händer under hösten i VanjaTräffen (vår samlingslokal vid 31c) : 
 
Sopplunch med Panjaklubben  
Höstens soppluncher startar igen tisdagen den 11/9 kl 12:00. Sedan är det samma tid udda 
veckor på tisdagar fram tills jul (18/12). 
Det serveras soppa med bröd, kaffe & kaka för 40 kr. Är du intresserad? Ring Tage och Lena på 
tel 0739-05 78 16, senast två dagar innan aktuell sopplunch.  
 
Torsdagscafé i Vanjaträffen 
Varje torsdagseftermiddag (kl 15:30-19:30) i höst med startdatum 4/10 så kommer lokalen vara 
öppen som ett café där ni är välkomna att umgås, spela kort, canasta, titta på en film på vår nya 
stora tv, läsa en bok eller bara komma och ta en kopp kaffe eller äta en kaka. 
Kaffe/kaka 10kr. Du kan även låna hem en film eller bok från vårt bibliotek eller om du har 
böcker du vill byta så går det också bra! 
Kontakta Lars på telefon 0735 -10 19 64 för eventuella frågor.  

 

Styrelsen önskar en härlig sensommar/höst! 
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