
 
 

 
 

Vanja-Nytt nr 3 2020     
  
Hej! 
 
Här kommer nyhetsbrev nr 3 med info om aktuella händelser och nyheter.  
Dagsfärsk och mer information finns även på vår hemsida www.brfvanja.se  
 
Värme: Det har varit stora problem med värme via radiatorerna i vissa lägenheter, HSB 
har arbetat med att försöka identifiera vad problemet är. Det första styrelsen beställde 
från HSB var att höja värmen med fyra grader över vad systemet levererade.  
Detta löste problemet för många men inte alla.  
Nu har Prenad och Mats Hansson (HSB) identifierat att vissa ventiler var felkalibrerade 
och det är sedan vecka 51 justerat.  
 
Om ni fortfarande har problem med kalla radiatorer eller dålig värme så ber vi er 
kontakta HSB med en felanmälan så de kan kartlägga var problemen ligger.  
Gör detta även om ni tidigare gjort det och ert problem kvarstår sedan helgen vecka 51.  
Felanmälan HSB: https://www.hsbnvs.se/felanmalan/ eller tel 042-19 95 90  
 
OVK: Det gick under november ut kallelse till lagstadgad OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll), detta enligt schema (ska göras var 6e år för vår fastighet), dock var 
det i covid-19tider extremt dåligt att genomföra denna under hösten/vinter.  
Så styrelsen har beslutat att skjuta på denna tills i våren 2021 eller när läget lugnat sig.  
Det som genomfördes under 2019 var en förkontroll och rensning och inte en regelrätt 
OVK.  
 
Stämma: Föreningsstämman under 2021 kommer att genomföras på distans med 
poströstning, detta också på grund av covid-19 pandemin.  
Kallelse samt mer information kommer under januari i er brevlåda samt på vår hemsida.  
 
Om Ni har intresse av att agera revisor tillsammans med styrelsen i vår förening så hör 
gärna av er till oss till vår epost vanja@hsbbrfwebb.se så ger vi er mer info!  
 
För att stämman ska gå rätt till så behöver vi även rösträknare och justerare som ej är 
med i styrelsen. Hör av er om ni kan tänka er att agera som detta, det är bara ett arbete 
på drygt en timme! 
 
 
Soprum: Såhär i juletid så påminner vi om vikten att sortera ert avfall och framförallt 
verkligen pressa ihop alla kartonger för att undvika kaos i soprummen! Är ni osäkra på 
vad som ska sorteras var så finns guider på https://nsr.se/sorteringsguiden/  
 
 
 
 



 
 

Container för grovsopor/möbler: Är bokat mellan den 4 - 7 januari 2021, den kommer 
vara placerad på gräsplanen bredvid soprummet mellan Jönköpingsgatan 44/46 (mot 
Veingegatan). Perfekt att slänga större grovsopor efter julerensningen. Hörnsoffor och 
byggavfall är ej tillåtet (hänvisar till loppisar och NSRs återvinningscentral).  
 
 
 
Balkonginglasningar: Inglasningarna är nu under konstruktion, i dagarna kommer även 
beställningslapp att komma för solskydd/plissér som Hogstad aluminium 
rekommenderar. Detta är såklart valfritt men ni kommer få dem monterade i samband 
med montering av inglasning.  
 
 
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.  
 
 
Om ni har problem med er säkerhetsdörr (om den är levererad av Svenska skydd i 
samband med BRF Vanjas stora dörrbyte 2019) och har problem att få kontakt med 
deras kundtjänst (som vissa rapporterat) så kontakta dem via e-post 
ordersyd@svenskaskydd.se eller vid 
akuta ärende (t.ex. fel på lås eller handtag eller problem att stänga dörren) ring Mattias 
Eriander (regionchef) på 040-601 21 10 – detta är en tjänst som föreningen köpt direkt 
från Svenska skydd och ej via HSB så vi ber er direkt kontakta Svenska skydd. 
 
 
Telia support – har ni problem med ert Telia bredband, tv-box eller önskar få telefoni 
eller har frågor kring detta så ring detta nummer: 
Telia gruppavtal tjänster supportnummer: 020-20 20 70  
 
 
Styrelsen önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!  
Ta hand om varandra! 
 


