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Hej! 
Här kommer nyhetsbrev nr 2 med info om kommande aktiviteter. Information finns även på vår 
hemsida www.brfvanja.se  
 
Styrelsen tackar alla som deltog i årets föreningsstämma, det var länge sedan varit så många 
medlemmar samlade vid en stämma!  
Under föreningsstämman togs beslut om att gruppansluta föreningen till Telia fiberanslutning, 
efter samtal med Telia och inom styrelsen så är det planerat att denna kommer vara installerad 
och aktiverad till den 1/10 och vi har fått tre månaders kostnadsfri anslutning av Telia så den 
första betalningen (219kr/månad) som hamnar på era avgiftsavier kommer då vara på 
januariräkningen för år 2020. Då kommer alltså alla att få Internetuppkoppling, TV och Telefoni 
via Telia, så om ni idag använder er av t.ex. ComHem för dessa tjänster så se över era avtal så ni 
inte betalar dubbelt. Ni som idag har bredbandstjänster eller TV via Telia ska inte behöva göra 
några ändringar utan när föreningen ansluts så avslutas era avtal automatiskt även om ni har 
bindningstid kvar. Har ni några frågor angående detta så kontakta oss på e-post 
vanja@hsbbrfwebb.se efter hand uppdaterar vi även hemsidan med information kring detta 
och svar på vanliga frågor. Har ni frågor angående Telias tilläggstjänster eller hur ni ska göra för 
att ha kvar ert telefonnummer så kontakta Telia kundtjänst på telefon 90200 eller www.telia.se 
 
Säkerhetsdörrar:  Nu har i stort sett alla lägenhetsdörrar bytts ut och vi hoppas ni är nöjda med 
dem. Vissa av er har hört av er och tyckt att de behövs justeras för att de kan vara svåra att 
stänga. Alla synpunkter som berör dörrinstallationerna i form av justering av lås, tröga dörrar 
eller annat som Svenska Skydd utfört ber vi er skicka till oss på e-post vanja@hsbbrfwebb.se 
alternativt lägg en lapp i vår brevlåda i soprummen. Glöm inte skriva ert namn och 
lägenhetsnummer/adress, dessa tar vi sedan vidare till Svenska Skydd och det ska åtgärdas 
innan deras slutbesiktning. Ju fortare ni hör av er desto bättre men senast onsdag 13/3 (vecka 
11) så de kan hjälpa oss när de fortfarande är på plats. 
 
Soprum: Under hösten/vintern så har föreningen betalat tusentals kronor för bortforsling av 
grovsopor som ställts i soprummen, det rör sig om möbler och större elektronik samt stora 
kartonger som stått ivägen för NSVs avfallspersonal. Vi ber er att antingen vänta med att göra 
er av med möbler tills vi beställt container för avfall alternativt kontakta någon av Second 
Handaffärerna i stan (t.ex. PMU Helsingborg Gåsebäck) och se om de kan hämta möbler.  
Varje möbel/kartong eller annat som blockerar avfallspersonalens väg kostar föreningen drygt 
1000kr för bortförsel och deponering, det är en kostnad vi alla får ta.  
Se även till att soprumsdörrarna hålls stängda/stängs ordentligt för att undvika obehöriga att 
komma in. Om dörrar inte stängs ordentligt så kontakta HSB felanmälan på tel 042-19 95 90. 
 
Händer under våren i VanjaTräffen (vår samlingslokal vid 31c) : 
 
Sopplunch med Panjaklubben  
Är igång igen! Udda veckor – tisdagar kl 12:00! Nästa soplunch är 12/3 – 40kr – kontakta Tage 
och Lena senast två dagar innan sopplunchen om ni vill delta. Telefon: 0739-057816 
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