
 
 

 
 
 

Vanja-Nytt nr 1 2019     
 
  
Hej! 
 
Styrelsen meddelar att föreningsstämman för 2019 äger rum måndagen den 11/2 kl 19:00, 
kallelse kommer under januari månad från HSB. Det kommer att äga rum i vår samlingslokal i 
källaren under 31c, förutom de vanliga punkterna så kommer det även ske en 
medlemsomröstning kring framtiden för bredband/tv inom föreningen. Vi har fått ett 
förmånligt erbjudande från Telia kring en kollektiv anslutning där alla boende får 100mbit 
bredband, telefoni samt TV för 219kr per månad. Detta är ett avtal som föreningen tecknar för 
samtliga boende och sedan läggs denna kostnad på månadsavgiften för samtliga hushåll. Om 
förslaget röstas igenom på mötet så kommer detta träda ikraft under hösten 2019 så vi 
uppmanar er att inte förlänga era avtal med nuvarande tv/Internetleverantörer förrän efter 
mötet ägt rum.  
Mer info finns på vår hemsida www.brfvanja.se – frågor? Kontakta oss! 
 
Belysning: Nu har samtliga källargångar fått automatisk LED-belysning och från vad vi hört av er 
boende så har detta varit uppskattat. Det har även testats med liknande automatbelysning i 
trappen till Jönköpingsgatan 33a och även där har responsen varit positiv så All-elektro arbetar 
nu med att byta ut resterande trappors belysning till LED. Har ni fler förslag på förbättringar 
kring vår boendemiljö så hör av er till oss i styrelsen! 
 
Säkerhetsdörrar:  Vi har nu fått en preliminär tid för bytet av säkerhetsdörrarna och det är i 
början av februari. Dörrarna kommer installeras och levereras av Svenska Skydd AB. Mer 
utförlig information kommer skickas ut separat till alla medlemmar inom kort! 
 
Ledigt varmgarage finns vid 35an, intresserad av att hyra? Hör av er till Emelie Nordström på 
HSB på telefon 042-19 95 31. Emelie har även hand om övriga p-platser och kö till dessa. 
 
Soprum: Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning i soprummen genom att sortera vårt 
avfall och platta till kartonger. Vi får betala många tusen kronor varje år för att NSR och HSB ska 
städa soprummen och i onödan tömma kartonginsamlingen på grund av att det fylls upp med 
otillplattade paket. 
 
Felanmälan: Om ni märker att någon dörr inte stänger sig automatiskt eller något annat behövs 
åtgärdas så tveka inte att kontakta HSB via deras felanmälansformulär på www.hsbnvs.se eller 
via telefon 042-19 95 90.  
 
Händer under vintern i VanjaTräffen (vår samlingslokal vid 31c) : 
 
Sopplunch med Panjaklubben  
Tar ett uppehåll efter en mycket uppskattad hösttermin, info kring årets soppluncher kommer 
sättas upp i er trapp samt i kommande nyhetsbrev och på vår hemsidas kalender. 
 
Styrelsen önskar en god fortsättning och vi ses på föreningsmötet! 
  



 
 

 
 
 

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 
 


