
 
 

  
 

Vanja-Nytt nr 1 2022     
  
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  
In english, all of the news letters and guidanceses are also avaliable as PDFs on our web 
site so for non Swedish speaking residents you can use Google Translate for this info or 
contact us for further information (vanja@hsbbrfwebb.se). 
 
Stämma: Föreningsstämman genomfördes 9/2 i S:t Olofs kyrkas samlingslokal, det var 
13 röstberättigade närvarande på plats och digitalt. Samtliga punkter röstades igenom. 
Detta betyder att styrelsen sitter kvar samt att Catharina, Jonas och Johan röstades till 
ytterligare två år. Har ni frågor kring detta så är ni välkomna att kontakta styrelsen på 
vanja@hsbbrfwebb.se  
 
Trädgårdsarbete: Tillsammans med HSB så arbetas det kontinuerligt med vår 
gemensamma trädgård, rabatter och buskar. En del buskar har flyttats runt och en del 
kommer planteras nytt! Har ni några förslag så hör gärna av er till HSB, främst Karin 
Alfredsson eller skicka epost till styrelsen. 
 
Trädgårdsmöbler: Trädgårdsmöbler finns nu även att låna från entréförrådet (fd 
sopnedkastsdörren) vid 44b. Låna gärna men ställ tillbaka när ni är klara och lås dörren. 
Nyckel finns att låna i soprummet vid 44an. Samma som gäller för möblerna vid 33b, 
fast nyckel då i soprum vid just 33an. 
 
Skyddsrum: Styrelsen har fått frågor om skyddsrummen och vi har gjort en översyn av 
material och diskuterat detta med HSB. Allt ser bra ut och vi är väl förberedda. 
 
Cykelrensning: Då flera boende påpekat att det finns en hel del cyklar som ej används så 
kommer det under våren ske en utrensning av cyklar. Mer information kring detta 
kommer separat. Men ni som har cyklar som ej används utan mer förvaras ombeds 
märka upp dem med en lapp (t.ex. en lapp runt styre/ram eller markeringstejp på sadel 
med namn och lägenhetsnummer). 
 
Parkering vid 42c är ej tillåtet. Den plats som finns vid entrén är till för snabb 
av/pålastning och ej parkering.  
 
Tvätta i sin lägenhet: Vi ber er bara sörja för god ventilation när ni torkar tvätten. Tänk 
på att ha fönster öppet för att undvika fuktskador i lägenheten. Dock kommer det flera 
rapporter om att det tvättas/torktumlas sent på kvällar/nätter och detta är inte tillåtet! 
Enligt ordningsreglerna så är tiden för tvätt/centrifugering kl 08:00-21:00 så planera ert 
tvättande utifrån dessa tider för att undvika att störa era grannar! 
 
 



 
 

 
Entrébricka: Om ni önskar en ”plupp”, en nyckelbricka som ni kan använda för att öppna 
entrédörren genom att hålla den mot porttelefonen (istället för att använda nyckel) så 
kontakta styrelsen via e-post eller lägg en lapp i våra brevlådor i soprummen. Skriv 
tydligt vilken lägenhet och uppgång det gäller samt ert namn, sen programmerar vi dem 
och lägger i ert postfack inom ca en veckas tid. Varje hushåll får 2 brickor kostnadsfritt. 
 
Entrédörrar: Se till att hålla dessa stängda, samma sak gäller med källardörrar och dörr 
till soprum. Ser ni att något ej stängs ordentligt så felanmäl alltid till HSB. Samma sak 
gäller med allt som berör tvättstugorna, felanmäl allt till HSB. 
https://www.hsbnvs.se/felanmalan/ eller telefon 042-19 95 90 
 
Hyra lokal eller parkering: Det finns några källarlokaler (14 och 18kvm) lediga för 
uthyrning om ni behöver extra förvaring. Även mäklarlokalen (Schougs) kommer att bli 
ledig under sommaren (162 kvm), så där ser vi gärna en ny affärsverksamhet som 
hyresgäst. 
Parkering/garage finns en kölista på, kontakta Sofie Wohlin på HSB 
sofie.wohlin@hsbhbg.se eller telefon 042-19 95 00. 
 
Folkölsfestival Örebrokiosken: Den 27-28 maj är det med högsta sannolikhet dags igen, 
Affe väntar på polistillstånd, men håll ögonen öppna och markera datumet i kalendern. 
 
Underhåll av lägenhet: Boende har ett eget ansvar att underhålla sin lägenhet, styrelsen 
och HSB har tagit fram ett separat häfte med tips som ni får i samband med detta 
nyhetsbrev och även kommer finnas på hemsidan. 
 
Brandskydd: Vi har fått påpekat vid brandskyddsinspektion att boende i vindsförråd har 
staplat kartonger och annat nära lamparmaturerna. Tänk på att hålla minst 50cm 
avstånd till ljusrörsarmaturerna för allt brännbart material.  
 
Sen tidigare gäller också totalförbud att ställa barnvagnar i trapphus. 
 
Garagebesiktning: I början av maj kommer det ske en femårs garantibesiktning av 
kallgaragen. Har ni något klagomål (förutom det välkända att man behöver puffa till 
porten med dörren för att det ska låsas ordentligt) så hör av er till styrelsen via epost 
eller till Karin Alfredsson på HSB. 
 
Container för grovsopor: kommer finnas på plats mellan torsdag 7/4 och måndag 
11/4 på gräsmattan bredvid parkeringarna/soprummet vid Jönköpingsgatan 44. 
Passa på att rensa förråd och släng era otympliga kartonger här. Byggavfall och 
större stoppade möbler undanbedes, alla andra grovsopor är OK (även större 
elektronikavfall). 
 
 
Styrelsen önskar en härlig vår! 
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Underhållstips för din bostadsrätt. 
 
Har ni några frågor så kontakta HSBs förvaltare Karin Alfredsson. 
 
Beslag - Spanjoletter, låshus, ändkolvar och gångjärn skall smörjas 
en gång om året med smörjolja. Glidskenor smörjes med vaselin en 
gång om året. Bromsar i sidohängda utåtgående fönster och 
fönsterdörrar smörjes vid behov med vaselin eller litiumfett. (CRC, 
White Lithium Grease). Bild 1 
 
  
 
Försäkring - Ni behöver ha en hemförsäkring till er lägenhet. Hemförsäkringen försäkrar ert 
lösöre, d.v.s. alla lösa föremål som ni tillfört er lägenhet så som möbler, kläder, 
köksutrustning och elektronik. I föreningens månadsavgift ingår det redan en 
bostadsrättstilläggsförsäkring som försäkrar de fasta lägenhetstillbehören som ni ansvarar 
för. Exempelvis ytskikt på väggar och golv, badrum och köksinredning 
samt övrig fast utrustning i bostadsrätten. Har ni frågor, kontakta 
förvaltaren. 
 
Brandvarnare och brandfilt - Ta för vana att kontrollera att din 
brandvarnare fungerar minst en gång per år. Ha också en brandfilt lätt 
åtkomligt i lägenheten. Gärna nära köket då det är där de flesta 
bränder uppstår. 
 
Fönstren - Använd spray med fett som smörjer upp beslagen och 
underlättar att öppna upp fönsterna. Bild 2 
 
Lås - Smörj era cylindrar till lägenhet, förråd och postboxar. För 
cylindrar använd speciell låsspray utan olja (finns t.ex. hos Öbergs 
lås & nycklar (butik på Gasverksgatan 25) Bild 3 
 
Ventilation - Rensa era ventilationsdon i kök och badrum. Stäng 
inte spaltventilerna i fönsterna. Detta orsakar undertryck och 
oönskad doftspridning mellan lägenheterna. 
 
Avlopp - Rensa avloppen i kök och badrum minst två gånger om 
året så slipper du stopp och dålig lukt i lägenheten. Bild 4 
 
Avstängningsventiler - Motionera ventilerna som sitter i schaktet 
bakom toalettstolen. Bild 5 
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 VÄLKOMNA TILL HSB BRF VANJA 
 
Vi hälsar er hjärtligt välkommen till er nya bostad och hoppas att ni kommer att trivas i 
vår förening som består av 120 st lägenheter fördelade på 6 st hus med en-, två- och 
trerumslägenheter samt affärs- och hyreslokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiska anvisningar och trivselregler 
 
Nu när ni är bostadsrättsinnehavare innebär det att ni är delägare i fastigheten och äger 
rätt att bo i en viss lägenhet. Det innebär även goda möjligheter att påverka ert boende. 
Ni kan aktivt påverka ert boende genom att närvara vid föreningsstämman i val av 
styrelse, framlägga förslag om förbättring av den yttre och inre miljön, trivselfrågor och 
mycket mer. Ni har möjlighet att engagera er i styrelsearbete eller valberedning. 
 
Boendeformen innebär inte bara inflytande och medbestämmande utan även ansvar. 
Detta betyder att vi har ansvar och skyldigheter för vårt boende. 
 
Det är viktigt med ett bra förhållande grannar emellan. För att lyckas med det måste vi 
alla visa respekt och hänsyn för varandra.  
Enligt lagstiftning och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, 
ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma 
utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. 
 
Underhålls- och driftskostnader vill vi hålla nere genom aktsamhet om hus och mark, 
samt återhållsamhet med förbrukning av el, vatten och värme. 
 
Det är väsentligt att alla medlemmar i föreningen är medvetna om att det är vi som äger 
våra fastigheter. Det innebär också att det är vi själva som betalar vad det kostar att bo 
i våra hus. För HSB:s insatser i föreningen betalar vi enligt särskilda avtal. 
 
Vi ber er läsa igenom följande sidor. Vi ber er också att aktivt hjälpa till så att våra 
boendekostnader blir rimliga samt att ni medverkar till en god och trivsam stämning i vår 
bostadsrättsförening! 
 
Balkong 
Det är inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill. Tänk på att cigarettrök kan vara  
störande för dina grannar. Om väggar ska målas måste fastighetsförvaltaren kontaktas. 
Ingen fast installation av golv får utföras, som ex trall eller klinker. Skötselråd för 
balkongerna efter 2019/2020 års renovering har delats ut och finns på vår hemsida 
www.brfvanja.se 
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Felanmälan   
Felanmälan görs till HSB, antingen på telefon 042-19 95 90 eller via hemsida,  
www.hsbnvs.se. Uppstår akuta problem under kvällar och helger som inte kan vänta till  
nästkommande arbetsdag blir du hänvisad till en jour. Tänk på att du själv kan få betala 
kostnader för fel som bostadsrättshavaren ansvarar för. 
 
Föreningsstämma  
Varje år håller föreningen föreningsstämma. Medlemmarna utser då styrelseledamöter 
och beslutar i vissa större frågor samt informeras om föreningens ekonomi med mera. 
Till stämman kan du lämna in motioner med förslag eller önskemål om 
förbättringar/förändringar som rör föreningen. Dessa motioner ska lämnas skriftligt till 
styrelsen. Om ni inte vill lämna in en motion till stämman, kan ni få era önskemål 
behandlade i alla fall. Ta i sådant fall kontakt med någon ledamot i styrelsen, så 
behandlas ert ärende på ett styrelsemöte i stället. 
 
Styrelsen ansvarar för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av föreningen. 
Styrelsens befogenheter regleras av lagar och stadgar. 
 
Försäkringar  
Brf Vanja har en fastighetsförsäkring som täcker föreningens ansvar vid skador av olika 
slag, försäkringsgivare är Länsförsäkringar. Föreningen har också tecknat en kollektiv 
bostadsrättstilläggsförsäkring som ingår i er månadsavgift. Tänk på att teckna en 
hemförsäkring som täcker ert lösöre.  
                                       
Förråd  
Det finns lägenhetsnumrerade förråd på vind och matkällare. Sätt gärna lås på 
förråden som tillhör er lägenhet så att ingen annan råkar ta dem.  
Önskas extraförråd kontaktas HSB kundservice. 
 
Förvaltare  
Vår fastighetsförvaltare Karin Alfredsson, når ni på telefon: 042-19 95 27 eller via mejl: 
karin.alfredsson@hsbhbg.se  
Vår administrativa förvaltare Caroline Fernebring, når ni på telefon: 042-19 95 00 eller 
via mejl: caroline.fernebring@hsbhbg.se  
   
Hemsida  
Föreningen har en egen hemsida www.brfvanja.se. Här finns information om vad som 
händer i föreningen, kontaktuppgifter till styrelsen, förvaltare, felanmälan, bokning av 
samlingslokal, nyhetsbrev och mycket mer. 
 
Inomhusmiljö  
Tänk på att inte störa grannar med hög ljudnivå från er lägenhet. Det är ej tillåtet att 
ha högre ljudnivåer mellan kl 22:00 – 07:00. Ni som bostadsrättshavare ansvarar 
även för era gäster. Alla former av störande ljud ska anpassas så att de stör i så liten 
grad som möjligt. Har ni tvättmaskin, torktumlare eller annat som medför ljud får 
dessa endast användas mellan 08:00 – 21:00. 
Ska ni ha fest och vet att det kan bli hög stämning sent på kvällen så ta kontakt med 
era grannar och informera om festliga tillfället. Sätt även upp en lapp vid anslagstavlan 
i trappan med information när ni tänkt ha festen.  
 
Internet  
Föreningen har ett kollektivt avtal med Telia som ingår i månadsavgiften. Det tillhör en 
router och paket till varje lägenhet. För att aktivera tjänsten går ni in på 
www.telia.se/aktivera För mer info gå in på hemsidan.  
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Nycklar    
Nycklar och tvättbokningslås kan beställas via förvaltaren. 
 
Parkering och garage 
Föreningen har 34 garage och 39 bilplatser. För att få tillgång till dessa och ställa sig i 
kö, kontaktar ni administrativ förvaltare. 
 
Renovering   
Om ni tänker renovera lägenheten ta alltid kontakt med fastighetsförvaltaren gällande 
vad ni planerat att göra. Inga bärande konstruktioner får rivas eller ändras. Exempel på 
ändringar som kräver styrelsens godkännande samt bygglov är ingrepp i bärande 
konstruktion, ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten och ventilation.  
Görs inte detta kan styrelsen kräva att berörd medlem ändrar tillbaka till det 
ursprungliga innan en formell ansökan behandlas. 
 
Tänk på att renovering enbart får ske mellan 07:00 – 19:00 under vardagar och 
lördagar 09:00 – 17:00. Söndagar och röda dagar är det inte tillåtet att renovera. 
  
Rättigheter och skyldigheter  
Våra rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare framgår av 
bostadsrättsföreningens stadgar § 36 - 46. 
  
I stadgarna regleras hur ansvaret för underhållet av våra hus är fördelat mellan den 
enskilde bostadsrättsinnehavaren och föreningen. HSB:s broschyr Vem ska 
underhålla bostadsrätten? som tilldelas alla medlemmar, visar på ett överskådligt 
sätt hur underhållsansvaret är uppdelat. Om tveksamhet ändå skulle uppstå kontakta 
fastighetsförvaltaren. Broschyren finns även på vår hemsida www.brfvanja.se. 
 
Sophantering  
Vi har utökad källsortering av våra sopor. Förutom tidningar, glas och batterier ska 
förpackningar av papper, plast och metall källsorteras. Organiskt avfall (matrester) ska 
sorteras i avfallspåsar som finns att hämta i sophusen, påsarna lägges sedan i avsedd 
behållare i sophuset. Tänk på att enbart kasta den bruna papperspåsen. 
 
Varje medlem får en liten skrift med sorteringsanvisningar för att underlätta detta. 
Dessutom finns sorteringsanvisningar i soprummet. För att föreningen inte ska drabbas 
av onödiga extrakostnader är det av största vikt att soporna sorteras och läggs i rätt 
kärl. 
 
Föreningen bekostar container 2 ggr/år för grovsopor – datum meddelas i god tid. Vill 
man inte vänta på dessa tillfällen så finns möjlighet för privatpersoner att kostnadsfritt 
slänga material hos NSRs återvinningscentral. Inga grovsopor ska läggas i soprummen 
då detta drabbar oss alla med högre hämtningsavgifter. Ev.julgranar lämnas vid 
soprummet Jönköpingsgatan 33, plats för trädgårdsavfall. 
 
 
Störningar    
Upplever ni upprepade störningar som inverkar på trivseln och boendemiljön från 
någon annan medlem i föreningen tar ni i första steget kontakt med personen i fråga 
och berätta om olägenheten. Det är inte säkert att medlemmen är medveten om att 
grannarna störs.  
Om detta inte fungerar informerar ni fastighetsförvaltaren om problemet. Skriv gärna 
ner typen av störning och när det sker så att områdesförvaltaren kan gå vidare med 
ärendet.  
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Trafik  
All biltrafik på gångbanor och grönområde är förbjuden.  
 
Tvättstugor  
Det finns fyra tvättstugor med tillhörande torkrum att tillgå, två på varje sida gatan (i 
33:an och i 46:an). När tvättstuga och torkrum är färdiganvända ska alla maskiner och 
bänkytor torkas av, tvättmedelsfacken tömmas från rester, ludd från torktumlarfiltret tas 
bort och golven sopas och/eller våttorkas.  
Alla tomma tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar tas med och slängs i soprum. 
Inga husdjur är tillåtna i tvättstugan.  
Tänk på att man får endast teckna sig för ett pass åt gången och det är inte tillåtet att 
ta en bokad tvättid – den som har bokat har rätt att nyttja den när som helst under den 
bokade tiden.  
  
Vatten, el och värme  
Om strömmen försvinner ur er lägenhet börjar ni med att kontrollera er egen elcentral 
som finns i er lägenhet. Kontrollera om jordfelsbrytare eller någon av 
automatsäkringarna löst ut.  
Det är av största vikt att vi är återhållsamma med värmeförbrukningen. Här kan alla 
bidra till att hålla värmekostnaderna nere genom reglering av värmen och spara på 
varmvattnet.  
 
Ventilation       
Ventilationen i lägenheterna bygger på självdrag. Tilluften kommer in genom 
fönsterventilerna och utsuget sker i kök, badrum och toalett. För bästa effekt, ha aldrig 
köksfönstret öppet vid matlagning. Vid renovering av kök får inte motordriven 
kanalkopplad fläkt sättas in, då detta ej är godkänt. Föreningen kan få stora kostnader 
vid en OVK för att återställa detta.  
Vädra effektivt! Släpp vid behov in frisk luft genom att ställa upp dörrar och fönster på 
vid gavel fast under en kort stund. Vädra inte för att sänka inomhustemperaturen under 
”eldningssäsong”. Stäng istället av elementen under tiden du vädrar. 
 
Tillsammans hjälps vi åt för att ha ett trivsamt boende för alla! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Nyhetsbrev nr 1 2022.pdf
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