
 
 

 
 

Vanja-Nytt nr 2 2020     
  
Hej! 
 
Här kommer nyhetsbrev nr 2 med info om aktuella händelser och nyheter.  
Dagsfärsk och mer information finns även på vår hemsida www.brfvanja.se  
 
Soprum: Sorteringen har blivit bättre men vi ber er alla att ej ställa grovsopor och möbler i 
soprummet, invänta container, skänk bort eller samla ihop och åk själv till soptippen. Se till att 
dörren stängs ordentligt efter er eftersom det fortfarande är ett problem med obehöriga. 
 
Kallgarage: Under våren/sommaren har alla garagedörrar gåtts över av tekniker. Har ni 
problem att stänga/låsa er garagedörr så kontakta HSBs felanmälan, då det är viktigt att alla 
håller dem stängda och låsta för att hålla obehöriga ute.  
 
Telia bredband/TV: Om ni har problem med ert bredband har Telia nyligen öppnat en speciell 
support för oss som är kollektiva kunder. Denna telefonsupport har mycket kortare väntetid 
och är specifikt inriktad på kunder som oss, vi rekommenderar er alla att kontakta dem hellre 
än deras vanliga support. Glöm inte att vid ägarbyte av bostäder också kontakta Telia på detta 
nummer så den nya boenden blir registrerad på bredband och TV.  
Telia gruppavtal tjänster supportnummer: 020-20 20 70  
 
Gräv/markarbete:  NCC gräver kring våra källartrappor eftersom NSVA har ett krav att alla 
bostäder ska separera dagvatten (nederbörd) och spill/avloppsvatten. Det har gått bra för 
arbetet hittills, förutom en avgrävd elkabel till soprum/kallgarage vid Jönköpingsg 33 (åtgärdat 
under v 39). Det har dock blivit vissa förseningar pga sjukdom. Det beräknas bli klart under 
början av oktober månad.  
 
Balkonginglasningar: Se mer utförlig förklaring till anledning för förseningar på sida 2. Alla som 
gjort beställning av inglasning ska under den 30 september fått ett brev i sin brevlåda (ligger 
även på vår hemsida). Det är viktigt att dessa blanketter kommer till oss i styrelsen senast den 
4/10. Detta för att Hogstad aluminium ska kunna komma under den 6 och 7/10 och mäta allas 
balkonger. Det är millimeteranpassning som krävs därför är det angeläget att ni alla samarbetar 
med dem då de har lång resväg.  
Från mätningen så räknar de följande tidsplan: 
Projektering och tillverkning: ca 12 veckor 
Montering: ca 4-5 veckor 
Så som det ser ut nu så räknar de med att arbeta med monteringen under februari månad 
2021. Mycket ledsamt att allt dragit ut på tiden men det har varit väldigt mycket diskussioner 
med bygglov som gått fram och tillbaka och drabbat samtliga.  
 
Felanmälan: Om ni märker att någon dörr inte stänger sig automatiskt, något är fel i tvättstuga 
eller soprum 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.  
 
Styrelsen önskar en härlig höst! Ta hand om varandra! 
  



 
 

 
Kära grannar! 
 
Som bekant har projektet med balkonginglasningarna blivit försenat. Detta beror på att 
kvarteret Sebran, Jönköpingsgatan 42,44,46, ingår i ett bevarandeprogram för Wilson Park. 
 
Stadsantikvarien har därför motsatt sig montering av balkongtak på hus nr 42 eftersom dessa 
balkonger inte har haft tak sedan tidigare. Nymontering av balkongtak anses utgöra en för stor 
förändring av fasaden. Styrelsen har med hjälp av vår projektledare Malin från Svedberga 
brygga fört långtgående dialog med både stadsantikvarien och Hogstad Aluminium för att finna 
en lösning.  
 
Stadsantikvarien har givit indikationer att om vi kan presentera ett tillräckligt ”nätt och 
anspråkslöst” balkongtak kanske detta kan godkännas. Hogstad Aluminium har satt sin 
konstruktör på uppdraget att ta fram en konstruktion som ska uppfylla dessa önskemål och 
samtidigt klara av påfrestningar från väder och vind. De har presenterat flera olika förslag men 
inget av förslagen har godkänts. I dagsläget finns ingen lösning som både är 
konstruktionsmässigt hållbar och samtidigt uppfyller de estetiska önskemålen. 
I detta läge har styrelsen tvingats fatta ett beslut.  
 
Styrelsen har valt att låta de godkända balkonginglasningarna få beviljat bygglov för att kunna 
påbörja det redan försenade balkonginglasningsprojeket. 
 
I dagsläget har styrelsen ingen plan för hur vi ska gå vidare i ärendet med balkongtaken för hus 
nr 42. Hogstad har uttryckligen sagt att de inte kan leverera ett tak enligt de krav som 
stadsantikvarien ställer. Om andra lösningar presenteras eller vi nås av information om hur 
andra bostadsrättsföreningar har löst liknande problem kommer vi göra ett nytt försök att få 
igenom bygglov för dessa tak. 
 
Då hus nr 31, 33 och 35 på andra sidan Jönköpingsgatan inte omfattas av samma 
bevarandeprogram, och hus nr 31 haft balkongtak sedan tidigare, så var det inga problem att få 
bygglov för dessa.  
 
Vår förhoppning är att alla som vill ska få glasa in sin balkong. Vi hoppas kunna presentera en 
lösning så snart som möjligt. Vi fortsätter hålla er informerade. 
 
Med vänlig hälsning, styrelsen Vanja 
 


