
 
 

 
 

Vanja-Nytt nr 1 2021     
  
Hej! 
 
Här kommer nyhetsbrev nr 1 med info om aktuella händelser och nyheter.  
Dagsfärsk och mer information finns även på vår hemsida www.brfvanja.se  
 
Stämma: Föreningsstämman genomfördes 23/2 via poströstning, det var 26 giltiga 
röster och samtliga punkter röstades igenom. Detta betyder att styrelsen sitter kvar 
samt att Bo, Lena och Linus röstades till ytterligare två år. Har ni frågor kring detta så är 
ni välkomna att kontakta styrelsen på vanja@hsbbrfwebb.se  
 
Brandskyddsarbete: Styrelsen hade under mars månad en genomgång av våra lokaler 
med en tekniker inom systematiskt brandskyddsarbete, så det är ett område där vi 
kommer arbeta vidare med under året. Vi ber dock alla boende att hålla trapphus fria 
från hinder, framförallt barnvagnar är strängt förbjudet att ställa i trappen (pga stor 
brandrisk). Vi hänvisar till cykelkällare för parkering av barnvagnar.  
 
OVK: Kallelse har gått ut till alla boende för lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll, 
den kommer genomföras den 6-9 april, vi påminner om att lämna in lapp i styrelsen 
brevlåda i soprummen senast den 4 april (även om ni är hemma).  
Vid frågor, kontakta Karin Alfredsson på HSB på telefon 042-199527 (tala in ett 
meddelande om ni ej får tag i henne pga påskledighet). 
 
Balkonginglasningar: Är genomförda och just nu pågår justeringar av de brister som 
märktes vid kontrollbesiktning. Har ni några frågor eller problem/synpunkter kring dessa 
eller plisséerna så hör av er till Karin på HSB (se telefon ovan eller 
karin.alfredsson@hsbhbg.se  ) snarast.  
 
Tvätta i sin lägenhet: Många väljer att installera en egen tvättmaskin, givetvis inga 
problem, vi ber er bara sörja för god ventilation när ni torkar tvätten. Tänk på att ha 
fönster öppet för att undvika fuktskador i lägenheten. 
 
Andrahandsuthyrning: Uthyrning i andra hand kräver alltid ett godkännande från 
styrelsen, detta ansöks dock via HSB och Sofie Wohlin. Även om det bara är under en 
kortare period. Detta enligt BRF Vanjas stadgar §40 (finns i sin helhet på vår hemsida). 
 
 
Hyra lokal eller parkering: Det finns några källarlokaler (15 och 18kvm) lediga för 
uthyrning om ni behöver extra förvaring. Parkering/garage finns en kölista på, kontakta 
Sofie Wohlin på HSB sofie.wohlin@hsbhbg.se eller telefon 042-19 95 00. 
 
 
Styrelsen önskar en glad påsk! 


