
EFTERLYSNING
Är det någon som har bilder, på och omkring

punkthusen från 60- eller 70- talet. Dela gärna
med Er.  Hör av er till tel. 0706 439808. Har Ni
digitala bilder skicka till goran.wollmer@telia.com
Göran Wollmer vv. 40

Om ni behöver slå av strömbrytaren till 
ytterdörren, exempelvis för att hålla 
dörren öppen vid flytt, måste Ni slå till strömmen
och stänga dörren när Ni är klar. Om ni glömmer
detta står huset vidöppet för alla at ta sig in.

V-Å-N-G-A-N-Y-T-T

Håll Dig uppdaterad om vad som händer i
din bostadsrättsförening.
BESÖK ÅRSSTÄMMAN  den 16 Maj !!
Vill Du vara med och påverka din boendesituation?
Lämna in en motion till stämman !

2: 2017

Vånganytt är ett nyhetsblad för boende i Brf. Norrevång 
utgiven av föreningens styrelse

Historien om punkthusen

© Eslövs kommun

Byggnation av
punkthusen 
Bild tagen i
början på 
60-talet  

Anna tillbaka

Anna Palmgren, som varit barnledig, är nu 
tillbaka som HSB förvaltare på kontoret i Eslöv.
Emily Hallbäck som upprätthöll tjänsten under
ca. 1,5 år i Annas frånvaro återgår till liknande
tjänst på HSB kontoret i Lund. Vi hälsar Anna
välkommen tillbaka.

Historien om punkthusen startade redan 1955
då bostadsföreningen Nordväst bildades inom 
kvarteret Lammet. Ett avstyckat område inom 
kv. Lammet på 2.173 m2 förvärvades för  20.000,-
men det visade sig sedan att förvärvet aldrig 
verkställdes. I stället fastställdes vid ett 
föreningsmöte 1958 om en namnändring 
till nuvarande brf. Norrevång.
Vid ett sammanträde 1960 beslöts om ett nytt tomt-
förvärv samt at ge HSB Riksförbund i uppdrag att
infordra anbud på två punkthus. Under samma år
förvärvades tomtmark för husen och utökning av 
kvoten från 60 till 90 lägenheter godkändes. 
ytterligare något senare samma år erhölls  en
extrakvot på 30 lägenheter och nu var man uppe
i det lägenhetsbestånd vi har idag  och bygget
kunde påbörjas.  Fortsättning följer……

Den tidiga planeringen

G L A D  P Å S K
önskar styrelen till Er alla

TÄNK PÅ…

Den 16 Maj på Karidal
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Soprummen är nu försedda torkpapper
sopborste och skyffel. Hansprit är 
på gång.
Så nu måste vi alla ta i hand på att 
hjälpas åt att lämna soprummet i 
städat skick.

En sopcontainer för större avfall

kommer att sättas ut i Maj månad
mellan vv. 36 och 38. Håll koll på
anslagstavlorna. Där kommer 
detaljerad information efterhand att lämnas.

Grovavfall, el- och elektronikavfall och
farligt avfall sorteras ut och lämnas på
återvinningsstationerna i kommunen. 

Kjell blir pensionär

Vi har nu gått igenom enkäten.

Vi är glada att så många synpunkter kom in 
från Er., Vi går  igenom svaren på stämman
samt de åtgärder  vi tänker vidta och de 
vi av olika skäl inte kan göra något åt.

Så BESÖK STÄMMAN så håller Ni er uppdaterad.

Enkäten

Vår vaktmästare Kjell har efter lång

och trogen tjänst valt att
gå i pension. Styrelsen passade vid 
senaste styrelsemötet på att avtacka
honom med tårta och en välförtjänt
avskedspresent. Kjell har varit verksam
som vaktmästare sedan mer än 20 år tillbaka.
Nu får han mer tid till sina andra intressen som
exempelvis badminton. Styrelsen tackar 
än en gång Kjell för ett suveränt arbete.

Den utlovade byteshyllan är

nu på plats. Ni hittar den vid
vaktmästarkontoret i vv. 38.
Här kan Ni lämna saker Ni vill 
bli av med men som är fullt
funktionsdugliga  och kan vara
till nytta för någon annan.

Fri att utnyttja för alla boende bara Ni följer några
enkla regler
▪ Endast hela och fullt funktionsdugliga saker.

Låt byteshyllan förbli en byteshylla och ej en
skräphylla !!

▪ Textilier skall vara nytvättade och lämnas ihopvikta
i en kartong, bärkasse eller dyl. Beskriv gärna 
innehållet.. Ex. ”Barnkläder för ca. 5 år”

▪ Sladdar eller snören skall vara ihoplindade och
fästas  med gummiband eller motsvarande.

▪ Helst inga vätskor. Brandfarliga vätskor 
är helt förbjudet

▪ Endast hyllan får användas. Ingenting får placeras 
på golvet bredvid

Smått och gott om sopor

Tvätta bilen miljövänligt

Att tvätta bilen framför huset är lätt
och praktiskt men tyvärr ej särskilt
miljövänligt. Bilsmutsen innehåller oljerester
och tungmetaller som sedan följer med tvätt-
vattnet ut i naturen.
Bättre är att besöka en tvättanläggning. Där tas tvätt-
vattnet  om hand  på ett miljövänligt sätt. 
I Eslöv finns tre automattvättar och tre
gör-det-själv-tvättar. Anläggningarna hittar Ni på
Eslövs kommuns hemsida
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