
 
 

 
  
 

Vanja-Nytt nr 2 2022     
  
Hej! 
 
Här kommer nyhetsbrev nr 2 med info om aktuella händelser och nyheter.  
Mer information finns även på vår hemsida www.brfvanja.se  
 
 
Grillning: Vi tackar alla deltagare för en mycket god och trevlig grillning som ägde rum 
den 21 augusti. Ett tjugotal boende från både BRF Vanja och BRF Pantern deltog och den 
årliga kubbturneringen återupptogs efter covid-paus. Glädjande kan vi meddela att 
Vanjas lag för första gången tog hem segern och vi har nu pokalen i vår samlingslokal!  
 
Stämma: Då styrelsen har två avgående ledamöter (på grund av flytt) så kommer 2022 
års föreningsstämma äga rum i slutet av november i stället för sedvanliga februari 
nästkommande år. Mer information och kallelse kommer i god tid i er brevlåda. 
Har ni frågor kring detta så är ni välkomna att kontakta styrelsen på 
vanja@hsbbrfwebb.se  
 
Cykelrensning: Har skett under våren, ett 30-tal cyklar har rensats ur våra sex 
skyddsrum/cykelförråd. Gå gärna ner till ert cykelrum och se om ni saknar en cykel och 
om så är fallet, hör av er till styrelsen (se epost ovan, alternativt lapp i våra brevlådor i 
soprummen) eller Karin Alfredsson på HSB snarast!  
 
VVC-underhåll: Under hösten kommer underhåll att ske på föreningens VVC 
(VärmeVattenCirkulation), detta är kopplat till vår varmvattenförsörjning från 
underhållscentral till de olika husen. Under arbetet i början av september så kommer 
tekniker från Stjernfeldts att utföra mätningar under nattetid, så det kan därför röra sig 
folk i främst källare och mellan husen under nätterna. Anledning till detta är att det 
under nattetid är minst flöde/användning av varmvatten och de kan då göra mer 
korrekta temperaturmätningar.  
Notera även att varmvatten kommer att stängas av under dagtid en dag i början av 
september, se lappar i trapphus för datum för när ert hus är berört. 
 
Brandskyddsarbete: Styrelsen jobbar kontinuerligt med brandskydd och som vi tidigare 
meddelat i nyhetsbrev så fick vi anmärkningar på att utrymningsväg i samlingslokalen 
(under 31c) ej var godkänd. Detta kommer nu att åtgärdas under hösten så att ni 
boende kan få hyra lokalen igen efter godkänd brandkontroll. 
 
 
Styrelsen önskar en härlig höst! 


