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Vanja-Nytt nr 1 2020  
     
Hej!  
 
Här kommer nyhetsbrev nr 1 med info om kommande aktiviteter.  
Information finns även på vår hemsida www.brfvanja.se  
 
I dessa tider så är det viktigt att se om varandra, vi uppmanar alla att visa omtanke för 
varandra och hjälpa de som har det svårt.   
 
På förekommen anledning skickas med detta nyhetsbrev med häftet ”Välkommen till HSB BRF 
Vanja”, detta innehåller praktiska anvisningar samt uppdaterade trivselregler och kommer att 
delas ut till samtliga nya boende. Detta och övriga dokument finns även digitalt på vår hemsida. 
 
Sedan förra nyhetsbrevet så har vi även fått en ny styrelse i BRF Vanja som består av: 
Bo Stenqvist (ordförande), Jonas Malmström (sekreterare), Linus Höglind (vice ordförande) 
samt Lena Engkvist, Johan af Uhr och Catharina Bobeck som ledamöter.  
 
Samlingslokalen Vanjaträffen är tills vidare stängd tills andra uppmaningar kommer från 
myndigheter angående folksamlingar. Däremot finns det utemöbler att använda om ni önskar 
ha någon mindre samling utomhus.  
 
Tvättstugor samt Soprum, vi har ständigt bekymmer med att det inte städas ordentligt i 
tvättstugor och torkrum. Det är du som nyttjar tvättstugans ansvar att se till att den är städad 
efter du nyttjat den. Det kommer att sättas upp en guide för vad som krävs i form av städning i 
samtliga tvättstugor. Samma sak gäller soprummen, ni kommer i detta utskick få en 
sorteringsguide från NSR och vi ber alla att respektera denna. I nuläget har vi varje månad 
tusentals kronor i extrakostnader på grund av dålig sortering av sopor samt att boende slänger 
möbler och andra grovsopor i soprummen. Spara de möbler, grovsopor som ni ska göra er av 
med tills det kommer en container (vanligtvis sker det under vår och höst). Alla boende har två 
förråd (källare samt vind) att nyttja. I nuläget kommer HSB och hämtar det som inte NSR tar och 
vi får alla ta kostnaden för deras arbetstid, bil och släphyra samt deponikostnaden på 
återvinningscentralen, varje möbel som lämnas i soprum = flera tusenlappar. Så kör själv med 
det till återvinningscentralen!  
Har ni möbler/mattor/inredning i fint skick som ni ej önskar ha kvar så kan det vara intressant 
för vårt kommande projekt att skapa en övernattningslägenhet (som just nu är fikarum för våra 
fasadarbetare). Så kontakta styrelsen via epost om ni har något att skänka. 
 
 
Lokaler, det finns lediga källarförråd att hyra om ni önskar detta. Kontakta då HSB för mer info  
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Garage, för er som hyr kallgarage – ni bör ha fått ett brev med instruktioner kring hur 
garageportarna ska låsas och skötas korrekt. Har ni problem så tveka inte att felanmäla detta till 
HSB direkt! De blåser lätt upp av sig själv om de inte låses korrekt och bjuder då in till inbrott. 
 
Energideklaration, flera boende har undrat varför föreningen fått dåligt betyg på den 
uppdaterade energideklarationen. Detta beror på att Boverket infört ett nytt system för att 
beräkna energiprestanda och inte att vi gjort av med mer värme eller vatten. Vissa åtgärder är 
redan utförda som förbättrar oss till nästa mätning (framförallt säkerhetsdörrarna). Rapporten 
som helhet kan ni också läsa på vår hemsida www.brfvanja.se  
 
 
Fasad/balkongarbete, nu är arbetet inne på hus 35 som är det sista huset. Alla andra hus har 
besiktigats med strålande resultat från oberoende besiktningsman.  
 
Angående nya inglasningar så har detta projekt blivit försenat på grund av två anledningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har haft invändningar på att vi valt profillösa inglasningar samtidigt 
som det även finns några av den äldre modellen (med profiler) som är återmonterade. De är 
extra ”petiga” vad det gäller kvarteret Sebran (Jönköpingsg 42,44,46) då dessa fastigheter ingår 
i ett bevarandeprogram för Wilson Park och har en speciell bevarandemärkning. Självklart har 
detta tagits upp redan från början av projektet med deras handläggare vid inledande 
konsultation, men då fick vi klartecken att det inte skulle vara några problem. Vi avvaktar 
slutgiltigt besked från dem om detta ärende dock.  
 
Det andra problem vi stött på är att Hogstad som ska tillverka inglasningarna behöver tillträde 
till samtliga balkonger och i nuvarande corona-pandemi så har detta inneburit en risk (då de 
behöver gå igenom samtliga bostäder). Därför har styrelsen i samråd med övriga parter valt att 
avvakta med detta moment för att ej riskera smittorisk. För vidare information kring 
inglasningar så besök vår hemsida www.brfvanja.se där vi framöver kommer uppdatera så fort 
det kommit ny information alternativt hör av er till Malin Lind.  
 
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. 
 
 
Styrelsen önskar alla en härlig sommar och ta hand om er! 


