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Vanja-Nytt nr 5 2019  
     
Hej!  
 
Här kommer nyhetsbrev nr 5 med info om kommande aktiviteter.  
Information finns även på vår hemsida www.brfvanja.se  
 
Julmingel och information om inglasningar av balkonger kommer att slås ihop och ske måndag 
9/12 och tisdag 10/12 kl 18:00 i vår samlingslokal Vanjaträffen under Jönköpingsgatan 31c. Vi 
får besök av Stefan som är säljare på Hogstad Aluminium som kommer demonstrera och 
informera om de inglasningar som de erbjuder, samtidigt bjuds även på julfika. Vi önskar alla 
välkomna! 
  
Fasad/balkongarbete, Jönköpingsgatan 46 och 44 är nu helt färdiga med fasad/fogning och 
balkongarbete med ett mycket bra resultat. Samtidigt har även byggarna arbetat med att 
laga/granska tak, stuprännor och skorstenar (så kallat ÄTA-jobb)  när de ändå är på plats.  
Ni kan följa varje veckas arbete på vår hemsida www.brfvanja.se och sen klicka i menyn på 
Nyheter för att läsa mer. Där kan ni även läsa mer om fortsättningen och se tidsplaner. 
Har ni inte tillgång till Internet så går det bra att kontakta Karin på HSB via telefon så kan hon ge 
uppdateringar då hon har all information kring projektet. 
Har ni allmänna frågor angående arbetet så kontakta HSB och vår förvaltare Karin Alfredsson 
Karin.Alfredsson@hsbhbg.se eller telefon 042-19 95 00. Har ni tekniska frågor angående 
renoveringen eller frågor angående inglasningar/balkonger så kontakta Malin Lind 
Malin@svedbergabrygga.se eller telefon 0709-851291.  
 
Telia bredband/TV är nu installerat i samtliga lägenheter och för er som ej fått Router/TV-box, 
kontakta oss i styrelsen så kommer vi med ert ”paket”. Vid tekniska frågor eller om ni har 
problem med er uppkoppling så kontakta Telia, ett tips är att chatta med deras support via 
www.telia.se då det ofta är mycket kortare väntetider än via telefonsupporten.  
 
Vad det gäller TV-utbudet från vägguttaget (via antennkabel Com Hem) så kommer det att 
fortsätta vara aktivt tillsvidare. 
 
Säkerhetsdörrar, om ni har problem med något som rör er säkerhetsdörr från Svenska Skydd så 
kontakta deras kundtjänst på telefon 0200-76 76 76 eller via hemsidan 
https://www.svenskaskydd.se/kundtjanst/ 
 
Styrelsearbete, vid nästa föreningsstämma så kommer några styrelseplatser bli vakanta, är ni 
intresserad av att engagera er i styrelsearbetet så kontakta oss via e-post  
vanja@hsbbrfwebb.se så är ni välkomna att träffa oss och få reda på mer vad det innebär! 
Kallelse till föreningsstämma kommer att gå ut när det närmar sig men datumet är redan satt 
till den 10 februari 2020.  
 
Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 


