
 

 

 

 

Vanja-Nytt nr 7 2018     

 

  
Hej! 
Här kommer nyhetsbrev nr 7 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se  
 
 
Styrelsen beklagar att meddela att vår ordförande Katarina Sarenvik gått bort efter en tids 
sjukdom. Katarina arbetade idogt i styrelsen sedan 2006 och bidrog med mycket kunskap och 
drev styrelsearbetet framåt. Hon var mycket uppskattad och saknaden är stor.  
Vår sekreterare Linus Höglind tar över ordförandeskapet till nästa årsstämma. 
 
 
Container: Föreningen har beställt en container där ni kan slänga grovsopor och annat bråte (ej 
byggavfall och ”hörnsoffor”). Den kommer stå innanför infarten till kallgarage (vid 31an) från 
torsdagen den 1/11 till måndagen den 5/11. 
 
Säkerhetsdörrar:  Det är sedan tidigare beslutat att de gamla lägenhetsdörrarna ska bytas ut till 
säkerhetsdörrar. Vi har nu fått in offerter från flera bygg och dörrföretag (efter en lång väntan). 
Mer information kommer skickas ut separat kring när bytet kommer äga rum men 
förhoppningsvis kan det ske redan under hösten. Har ni frågor kring dörrbyte så hör av er till 
oss via e-post vanja@hsbbrfwebb.se 
 
Cykelramp: Det är beställt en cykelramp till källartrappen vid Jönköpingsgatan 31a (entrén mot 
Coop/Jönköpingsgatan) som vi hoppas underlättar för alla att få ner cykeln till källaren.  
Har ni fler förslag på förbättringar så hör av er till epost (se ovan) 
 
 
Händer under hösten i VanjaTräffen (vår samlingslokal vid 31c) : 
 
Sopplunch med Panjaklubben  
Höstens soppluncher är igång igen på tisdagar udda veckor kl 12:00.  
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 
Kommer tyvärr inte fortsätta pga svikande besökarantal men återkommer eventuellt i en annan 
form längre fram! 

 

Styrelsen önskar en härlig höst! 
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Vill du vara med och påverka?  

 

Att vara med i styrelse är ett spännande arbete, det ger 

insikt i frågor som rör vår förening och vi kan tillsammans 

göra vårt bästa för att ha en förening med god ekonomi, 

stabila fastigheter och med ett gott underhåll och ev. 

förbättringar. Kanske har du något du brinner för och vill 

förändra? 

 

Styrelsen träffas en gång i månaden och går då igenom de 

frågor som är aktuella i föreningen. Givetvis har vi stöd i 

HSB Nordvästra Skåne som ger oss hjälp med frågor som 

rör vår förening. 

 

Det finns också möjlighet att få utbildning via HSB i 

föreningsarbete, ekonomi, juridik m.m. 

 

VI behöver utöka vår styrelse i Vanja och hoppas att just 

Du känner att detta skulle vara något för Dig. 

 

Kontakta oss via e-post vanja@hsbbrfwebb.se  

 

Välkomna till oss hälsar styrelsen 
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