
Renoveringsarbetena avslutade – nästan …

Renoveringarbetena är nu nästan helt avslutade och
alla byggbodar och andra byggprylar bortplockade.
Kvarstår enbart OVK (obligatorisk Ventilations-
kontroll) i hus 40, samt inre besiktning som,
beroende på Covid 19, inte kunde genomföras under
den ordinarie slutbesiktningen den 15 april.
Detta kommer att ske vid ett senare tillfälle när 
smittläget så tillåter. Ni som berörs kommer i god
tid att bli meddelade.
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Vånganytt är ett nyhetsblad för boende i Brf. Norrevång 
utgiven av föreningens styrelse. Ansvarig utgivare: Göran Wollmer

Försiktighetsåtgärder i samband med Covid 19 influensan.
Denna infektionssjukdom påverkar alla således även oss. För att minimera spridningsrisken
vidtar både vi och HSB Skåne vissa åtgärder. 
HSB Skånes beslut finns att läsa på deras hemsida. För vår del gäller tills vidare
- Alla planerade sammankomster i närtid ställs in. 
- Årsstämman den 12 maj är framflyttad. Se information nedan.
- Ni som har egna aktiviteter i fritidslokalen bör överväga att ställa in dessa tills vidare.
- Inga nya möten med mer än ett fåtal personer planeras.
- Sedan är det upp till var och en att följa de råd och bestämmelser som lämnas genom media

och att stanna hemma vid minsta symptom.
- Grannsamverkan är viktig i extrema situationer. Var inte rädd att kontakta styrelsen eller  

grannen om ni behöver hjälp med något, exempelvis med att handla livsmedel.
Och ni som är friska och ej i riskgruppen - Var beredd att göra en insats för en behövande granne.

GLÖM INTE

Årsstämma i brf. Norrevång den 11 Juni

Beroende på covid-19 har årsstäm-
man  flyttats fram till den 11 juni. 
Kallelse har skickats ut till samtliga
hushåll. I år gäller lite speciella förutsättningar för att
minimera smittrisken.
- Stämman hålles i Jysk gamla lokaler, Norregatan 6

som är en stor lokal där man kan hålla rekommen-
derade avstånd till varandra.

- Ingen servering kommer att ske.
- Det rekommenderas att endast 1 person/hushåll

besöker stämman. 
- Glöm inte årsredovisning och talongen för 

rösträttsutövare.

Charlie ny vaktmästare hos oss

Charlie Friberg har ersatt 
Christoffer som vaktmästare
hos oss. Charlie nås på samma sätt
som Christoffer. Vi önskar Charlie
en trevlig tid hos oss.

Årsstämma
den 11 juni

FÖRE RENOVERING

EFTER RENOVERING

GLAD SOMMAR



TÄNK PÅ

…. att visa hänsyn vid rökning.
Vi har många allergiker och 
personer med astmaproblem 
som därför är mycket 
känsliga för cigarettrök, 
rent hälsomässigt. 
Visa därför lite hänsyn när ni röker på balkongerna 
eller i direkt anslutning till husen genom att gå 
några steg bort från väggen.

…. att eluttagen i garagen är till enbart för belysning
och enklare redskap. Det är inte avsett för större 
eldrivna verktyg. Garagen är just garage och ingen 
verkstad. Laddning av elbilar är inte tillåtet.
(Vi undersöker just nu vilka förutsättningar som 
finns för införskaffning av uttag för elbilar.)

Reparation av småfel

Beroende på Covid-19 har HSB 
beslutat att fastighetsskötarna  
endast får gå in i lägenheter vid
akuta störningar, exempelvis en vattenläcka.
Ni får därför räkna med att småfel kan komma att
bli lämnade utan åtgärd under en tid framöver.
Ganska många har rapporterat fel på persiennerna
där framförallt täckplåten upptill lossnar. Lätt att
själv reparera med nya klisterkuddar, men vill ni
ha hjälp får ni nog vänta ett tag då de enbart har en
estetisk funktion och klassas därför som ”småfel”.

Aktivitetskommittén avvaktar

Beroende på Covid-19 och
undvikande av risk för nära
kontakter har inga nya aktiviteter
planerats. Emellertid funderar
man på alternativa lösningar som
inte kräver närkontakt.

Nya manglar i tvättstugorna

Vi har införskaffat nya manglar 
som är betydligt kraftfullare och
mera lämpar sig för exempelvis
tvättstugor än de gamla som var
mer avsedda för hemmabruk. Finns redan
installerad i mangelrummet, hus 38.
För de andra husen är de beställda och installeras
inom kort

Vi minskar smittrisken med handsprit

Föra att ytterligare minska risken
för smittspridning kommer före-
ningen att sätta upp dispenser
med handsprit på offentliga platser
som vid hissar på bottenplanet, 
toaletter och tvättstugor. De 
kommer på plats så snart vi får handspriten 
som tyvärr är restnoterad hos leverantören.

Uppfräschning av grönområdena

Våra grönområden runt husen är i 
behov av en allmän översyn, speciellt
nu när NIMAB flyttat ut med sina
prylar. 
Gräsmattorna blev isådda direkt efter NIMABs
flytt. Tyvärr var det alldeles för torrt och dessutom
orsakade en kraftig vind att fröerna blåste iväg och
sedan gjorde fåglarna sitt.
De kommer att förbättras vid lämpligt vädertillfälle.
Övriga växter kommer att få en översyn. Först tas
gamla och vissna växter bort sedan görs en plan
hur det skall se ut i framtiden. Inga nyplanteringar
kommer att ske förrän efter
sommaren

Husen som konstverk

Nisse hos oss har gjort
små konstverk av husen 
genom att avbilda dem
på en mugg. Den blev en
trevlig och uppskattad
present till byggarbetarna
på NIMAB som tack för ett
bra jobb.

Till sist önskar styrelsen alla 
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