
Städdags i cykelkällarna
Vi tror det finns en hel del gamla
cyklar som har lämnats kvar av 
tidigare boende eller som av
någon anledning bara står och 
skräpar. För att öka trivseln och inte minst fram-
lomligheten kommer vi att rensa ut gamla cyklar.
För att inte kasta sådana som används måste ni
märka upp era cyklar. Ni kommer att få speciella
märkband för detta tillsammans med en nogrann
instruktion. Kom ihåg att märka upp så vi slipper
kasta någons cykel som används!

Utökat brandskydd i garage och miljöhus
Som tidigare meddelats kommer vi att
utöka brandskyddet i garagen med
separata givare. Det är planerat att
inmonteringen sker den 11 – 14 februari.
Ni som är garageägare kommer separat att få
detaljerad information då ni måste ta ut alla
fordon under tiden för inmonteringen.
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Vånganytt är ett nyhetsblad för boende i Brf. Norrevång
utgiven av föreningens styrelse

Ansvarig utgivare: Göran Wollmer

Jul och nyårshelgerna är avklarade.
Dags för julgransplundring om det inte redan är avklarat.

Får se om vi hinner få någon vinter att tala om innan vårsolen gör sig påmind. 
Här kommer årets första nummer av Vånganytt. Trevlig läsning!

Ny extra stämma!!!

Den 11 december hölls en extrastämma på
Karidal med anledning av de kommande tänkta
underhållsarbetena på fönster, tak och fasader
som styrelsen informerat om och föreslagit som
det mest ekonomiska alternativet.
I efterhand har föreningens revisor begärt en
andra extrastämma angående dessa punkter.
Beroende på jul- och nyårshelger samt tillgång
till ledig lokal har det dragit ut lite mer på tiden
än önskvärt. Nu har det emellertid fastställts att
extrastämman hålls tisdagen den 5 februari,
kl. 18.30 på Karidal. Mer detaljerad information
har ni fått i era brevlådor, samt finns även upp-
satt på anslagstavlorna. 
Vi hoppas på er medverkan att ta chansen att
påverka er framtida miljö förslag till 
Alla röstberättigade är varmt välkomna till
extrastämman. Har ni förhinder att närvara går
det också bra att rösta med hjälp av en fullmakt.

Ordinarie föreningsstämma i maj
Tisdagen den 14 maj hålls den ordinarie
föreningsstämman på Karidal.
Har ni något ni vill ta upp på stämman?
Skriv då en motion. Den skall vara styrelsen
tillhanda senast den 28 februari antingen i ett
mail tilll brf.norrevang@telia.com eller
läggas på brevlådan vid brf-kontoret vv. 38.

VIKTIGT ANGÅENDE 
STÄMMOR

Fritidsaktiviteter
Vår aktivitetsgrupp jobbar för högtryck,
så håll koll på anslagstavlorna där nya
aktiviteter efterhand dyker upp. 
Vi kan redan nu flagga för en “Kinakväll”
som kommer att ge er en både kunskaps- som
matupplevelse. Mer information följer.

Har Ni något speciellt önskemål eller någon idé
till fritidsaktivitet? Skriv ner era tankar på en
lapp och lägg den på postlådan vid kontoret vv. 38.
Alla bidrag är välkomna!
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.... att utan undantag respektera tiderna för
reparationer i lägenheten som medför
oväsen, typ arbeten med borr eller
hammare i väggar, tak och golv. Ljudet från
exempelvis en borr fortplantar sig i hela huset
och vi har fått klagomål på att arbeten sker
utanför tillåtna tider. Tillåtet är vardagar kl 8-19.
Alla sön- och helgdagar samt aftnar (påskafton,
mårtensafton med flera) är det inte tillåtet, 

…. att enbart använda tvättstugorna
inom den tillåtna tiden som är
uppsatt på dörren till tvättstugorna.  
Även här har vi fått in klagomål
på att det tvättas på andra tider.

…. att komma ihåg att lämna in motioner
till ordinarie föreningsstämma senast den 
28 februari.

Fritidslokalen Vångavägen 40 ekar tom
Vi har noterat dålig beläggning
i vår fritidslokal de senaste
månaderna. Vi vill gärna att den
används så mycket som möjligt,
så ta chansen att spela bord-
tennis, dart eller biljard. Speciellt nu under vinter-
halvåret när det är mer begränsat med ute-
aktiviteter är det ett utmärkt alternativ att röra på
sig och samtidigt kanske umgås lite med grannar
eller vänner. Saknar ni tillträde kontakta
Annika Liljedahl. Önskar ni bedriva någon annan
sportsaktivitet i lokalen som kräver någon form 
av utrustning? 
Skriv en motion till stämman den 14 maj.

TÄNK PÅ ………

Fakta - järnvägsnätet runt Eslöv vid sekelskiftet
Kartan nedan är ett utdrag från en järnvägskarta
som visar Skånes järnvägsnät när det var som
störst runt sekelskiftet. Originalet finns bevarat
på Kristianstads järnvägsmuseum.

1858 - Södra stambanan byggs genom Eslöv.
Existerar fortfarande.

1865 - Landskrona och Helsingborgs järnvägar
(Rååbanan). Existerar fortfarande.

1866 - Ystad-Eslövs järnväg förlängd från Bjärsjö-
lagård till Eslöv. Godstrafik nedlagd 1975.
Persontrafik nedlagd 1981.

1897 - Eslöv-Hörby Järnväg. Uppgick i Östra Skånes
Järnvägs AB (ÖSK) 1898. Lades ned 1967.

1898 - Klippan-Röstånga järnväg förlängs till
Eslöv. Persontrafiken lades ned 1961.
Viss godstrafik till F5 i Ljungbyhed kvarstod
till 1980.      

Lite grann om järnvägens
betydelse för Eslöv

Eslöv (eller Haesleff) omnämns redan på 1100-talet
men en första karta över Eslöv är från 1717 och 
Eslövs by låg då i nuvarande korsningen Västergatan –
Remmarlövsvägen. Den 1 januari 1911 fick Eslöv sina
stadsrättigheter.  Staden hade då 5.396 invånare och
hade växt från att vara en liten by mycket tack vare
de järnvägslinjer som drogs fram via Eslöv.

Speciellt efter det att södra stambanan tillkommit
1858 tog utvecklingen fart. Därefter följde den s.k.
Rååbanan 1865 mellan Eslöv, Landskrona och 
Helsingborg. Året efter öppnades järnvägen mellan
Eslöv och Ystad. Därpå 1897 följde Eslöv – Hörby
järnväg som senare blev förlängd till Kristianstad 
och slutligen 1898 invigdes Eslöv – Röstånga järnväg
som senare förlängdes till Klippan.
Under perioden 1900 – 1910 var järnvägen som
störst i Skåne och Eslöv, som nu hade blivit en
betydande järnvägsknut, var en viktig del i det 
järnvägsnät som byggts upp framförallt under 
andra hälften av 1800-talet. 
Efter hand har de flesta bansträckningarna för-
svunnit och kvar finns enbart södra stambanan,
samt den gamla Rååbanan som passerar våra
hus på väg till Landskrona och Helsingborg

De olika linjernas tillkomst


