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ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS
FÖR INVIGNING!!

Efter en massa problem med
översvämningar och påfölj-
ande upptorkning och smärre
renoveringsarbeten står nu
lokalen klar att använda. Vi saknar ännu ett bord-
tennisbord, men vi räknar med att ha detta på plats
inom en nära framtid. Då blir det möjlighet till biljard,
dart och bordtennis. Inbjudan till invigningen den 3 
februari har Ni fått i separat meddelande (och finns
även på anslagstavlorna). Det bjuds på fika samt en
en uppvisning i biljard av Michael Nilsson, tidigare 
världsmästare i Carambole, som är en gren inom
biljardsporten
ALLA BOENDE ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Ni som vill ha tillträde till lokalen skall kontakta 
Annika. Ni får då också ta del av de ordningsregler 
som gäller.

VÅRRESA TILL BERLIN

Resultatet av intresseenkäten visade på att
ca. 8-10 pers har lust att åka till Berlin under
våren. Antingen med buss eller eventuellt flyg
Det är för få anmälningar för en separat buss
till ett vettigt pris, men vi tittar på om och hur
vi kan samordna med buss eller flyg. Flygets för-
delar är att man bättre kan utnyttja tiden i 
Berlin.

BERLIN

Med en mycket försenad önskan om gott nytt år kommer här 
det första numret av VÅNGANYTT 2018. Trevlig läsning!

TÄNK PÅ ………

- att se till att ytterdörren till cykelförrådet
verkligen stängs efter att Ni gått in/ut. När det 
blåser mycket är det risk att dörren ej stängs 
automatiskt. Om detta inträffar är det öppet för 
vem som helst att ta sig in i huset via cykelförrådet.

- att inte släppa in personer som Ni inte känner
igen när Ni passerar ytterdörren. Vi har på senare
tid observerat obehöriga personer runt våra hus
och som smitit in och uppehållit sig i trapphusen.
Lämna aldrig öppnade dörrar obevakade.

- att Ni enbart placerar hela och rena saker på
byteshyllan. Vi har sett några dåliga exempel…..
Instruktioner finns uppsatta på hyllan.

GLÖGGMINGEL

Som en liten förberedelse till julen anordnade
Jenni och Monica en trevlig glöggmingelafton  i 
samlingslokalen den 15 dec. Nedan några bilder.

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämman 2018 hålls på Karidal den 
16 maj, kl. 18.00. Motioner skall vara inlämnade
senast den 28 februari antingen genom att…
- lägga den i brf-brevlådan på baksidan av hus 38
- skicka den per e-mail till brf.norrevang@telia.com

UNDERHÅLLSARBETEN

För att hålla våra hus i gott skick sker
löpande underhållsarbeten. 
Under 2017 skedde bl.a. förbättringsarbeten på 
garagedörrarna och nyckelsystemet byggdes ut.
Vi kommer efter hand, som nya åtgärder planeras,
att lämna information om kommande åtgärder.
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Historien om Punkthusen  – del 4.
baserad på information från Gert Nilsson

Vad hände sedan???
I de tre tidigare numren av Vånganytt
har vi berättat om Punkthusen från tanke 
till färdigställande av husen. Men vad 
hände sedan? Nedan några axplock på 
olika händelser som påverkat husen.

Fasad och takskador

I början på 70-talet uppmärksammades tegel-
skador på sydsidan. Det konstaterades att orsaken
till detta var rostangripna takrännor som läckte in
vatten i teglet.
Olika åtgärdsplaner diskuterades, bl.a. att ersätta
trasigt tegel eller plåtbekläda husen. Vid förenings-
stämman 1978 bestämdes att plåtbekläda fasader
och tak. 1981 var arbetet avklarat.

Ökade uppvärmningskostnader

Från början uppvärmdes husen från eget pannrum,
där man eldade med tjockolja samt en del torra
sopor. Vid oljekrisen i mitten av 70-talet övergick
man till att använda enbart vanlig eldningsolja.
Emellertid blev energikostnaderna allt högre och
man började titta på andra uppvärmningsformer.
I mars 1984 diskuterade dåvarande styrelsen med
Eslövs kommun om att införa fjärrvärme i Eslöv
och vid två möten 1984 togs beslut om att gå med
i fjärrvärmeprojektet. Under juni 1985 blev våra
hus inkopplade på fjärrvärmenätet som en av de
första enheterna i Eslöv.

Sopsortering

Efterhand som alltmer förpacknings-
material kom till användning blev det 
ökade antalet sopor ett problem. 
Kommunen tog initiativ till olika
sopprojekt bl.a. ”Vått och torrt” som 
gick ut på att det våta avfallet skulle

gå till kompost- och gasproduktion och det torra
avfallet till återvinning och till bränsle. Hos oss disku-
terades sopnedkastens vara eller icke vara. Vid
en extra föreningsstämma 1993  bestämdes att de 
skulle vara kvar. Sedan kom produktionsansvaret som
innebär att alla produkter måste källsorteras, vilket 
fick till följd att våra sophus vid parkeringsplatserna 
tillkom. I samband med detta bestämdes även att
sopnedkasten skulle stängas.

Vatten och avlopp

Nästa projekt var att åtgärda gamla avlopp och
vattenledningar. Även här diskuterades olika åt-
gärder, som att dra nya ledningar eller s.k. relining, 
vilket innebär att gjuta nya rör i befintliga stammar. 
Det sistnämnda innebar minst påverkan och olägen-
het för de boende, varför detta alternativ fast-
ställdes av styrelsen efter ett stämmobeslut.

Kostnadsläget då och nu

Det är intressant att studera prisutvecklingen
från den här tiden fram till våra dagar. Nedan  en 
faktura för reparation av hissarna där arbetskost-
naden är 22 kronor i timmen samt en avlöningslista
för en månads städarbete uppgående till
266 kronor och 16 öre!! Båda kvittona är från 1970.

Husen då och nu

Det finns tyvärr inte så många foton bevarade från
husens barndom. Nedan ett foto från taket på ett
av husen, troligen taget på 60-talet. Tyvärr är 
kvaliteten inte den bästa. Bilden vid sidan om visar
husen som de ser ut idag.


