
Smittoläget i Skåne har blivit betydligt bättre men vi
är fortfarande mitt i en pandemi så det är viktigt att

- Följa Folkhälsomyndighetens råd.
- Hålla avstånd.
- Tvätta händerna.
- Är beredd med en hjälpande hand till en granne vid behov.
- Tyvärr har vi ej fått beställda handspritdispensers då alla tycks gå till sjukvården.
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Vånganytt är ett nyhetsblad för boende i Brf. Norrevång 
utgiven av föreningens styrelse. Ansvarig utgivare: Göran Wollmer

BÄTTRE MEN INTE BRA

Årsstämma i brf. Norrevång den 11 juni
Ny styrelseledamot

Beroende på Covid-19 blev årsstämman framskjuten
i tiden till den 11 Juni och hölls under speciella för-
hållanden. För att kunna hålla avstånd användes 
Jysks gamla lokaler på Norregatan som för tillfället 
annars står tomma.

Men stämman kunde genomföras enligt dagordning.
Till ny ledamot valdes Maria Grönvall som ersätter
Vida Rojkovska som valt att avgå. Maria är bosatt i
hus 40 och jobbar som sjuksköterska på Lunds 
lasarett.

Nu när hösten långsamt gör sig påmind skickar vi lite läsning i 
ett nytt Vånganytt. Tar upp lite smått som berör vår förening 
med några bilder på vårt grönområde som nu börjar ta sig
efter renoveringsarbetet.

COVID-19 NYTT

Brf. Norrevång erhåller HSB:s 
hållbarhetsbidrag för 2020

Brf. Norrevång är en av de föreningar som är
med och delar på HSB:s hållbarhetsbidrag om
totalt 800.000 kronor för 2020.

Motiveringen till att vi erhöll priset var vår
omställning till LED-belysning på hela området.
Känns som en trevlig uppmuntran som avslutning
på vårt renoveringsarbete.

Maria Grönvall –
Ny styrelseledamot

Folkhälsomyndighetens
anvisningar följdes noga

Vänligen respektera parkeringsförbudet vid garagen.

(Obs parkeringsförbud, inte stoppförbud) - för att trafiksituationen kräver det
- för av- och påstigning av passagerare
- för att undvika fara
- för av- och pålastning av gods

Regler som gäller vid parkering  enligt   
Transportstyrelsen

Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte räknas 
allt stannade som parkering, förutom om du stannar 
av följande orsaker:



TÄNK PÅ

…. Att hålla ytterdörrar låsta och ej släppa in 
obehörig.

…. Att ta med sig all tvätt när man lämnar tvätt-
stugan. Det händer att tvätt lämnas kvar.
I fortsättningen kommer kvarglömda plagg att
avlägsnas och kastas efter 14 dagar.

…. Att inte följa bestämmelserna för sophantering
medför extrakostnader som i slutändan landar
på hyreskostnaden.

…. Att byteshyllan har blivit en bokhylla. Inget fel
på att byta böcker, men ni har säkert en hel del
andra prylar som kan bytas istället för att kastas
och därmed spara på miljön.

…. Att testa era brandvarnare. Nya batterier kan
erhållas genom fastighetsförvaltaren som
också kan vara behjälplig med utbytet.

Reparation av småfel

Eftersom virussituationen har för-
bättrats har HSB nu accepterat att
fastighetsskötaren kan reparera små-
fel i lägenheterna men med vissa
restriktioner. Vid besök informerar 
fastighetsskötaren vad som gäller. Föryngring av tvättstugorna

Maskiner som går sönder och är nära
eller har nått sin livslängd byter vi
efterhand ut. Det är i princip alltid mer
ekonomiskt än reparationer. Nyligen bytte
vi manglarna och senast fick hus 34 en ny tvättmaskin. 

Renovering av våra hissar

Som alla blivit informerade om via an-
slagstavlorna kommer våra hissar att
renoveras. I princip alla delar kommer 
att bytas ut och hela systemet blir som nytt.
Mer information kommer längre fram, men enbart i
skriftlig form och vi kommer inte att kalla till ett 
informationsmöte som står angivet på anslagstavlan.
Är det trots allt någon som vill ha en muntlig
information, vänligen kontakta styrelsen.

Tänk på att Primo Hiss, som bygger om hissarna, 
redan nu är ansvarig för service på de befintliga
hissarna. Tel. nummer finns anslaget i hissarna
och på anslagstavlorna 

Hyresgästerna har ordet

I talongen nedan har alla möjlighet
att tycka till om i princip allt som
rör vårt boende.
Något ni tycker skall förbättras, förändras eller
saknas? Eller kanske något ni vill vi skall skriva om?
Skriv några rader i talongen nedan och lägg den i
i postlådan Vv. 38. Skriv gärna ert namn så vi kan
kontakta er för ett eventuellt förtydligande. Vill du 
inte klippa sönder ”Vånganytt” så skriv på en separat
lapp. Eller maila till: brf.norrevang@telia.com

Jag tycker att ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Namn: (frivilligt)………………………………………………………………………….

Besiktning av renoveringsarbetet nu beslutat
Som Vånganytt tidigare rapporterat sköts
besiktningen på framtiden till följd av
Covid-19. Nu är besiktningen fastställd till
den 2 november med start 09.00. Alla berörda
kommer separat att meddelas om vilka regler som
gäller. Är det något fel i er lägenhet kopplat till
renoveringen som ni ännu ej anmält? Då har ni
fortfarande chans fram till slutet av oktober. Lägg
en lapp i postlådan Vv.38 med beskrivning av felet. 

Stambyte 
Byte av stammar är inte planerat förrän
2028. Dock inga garantier att det inte 
måste ske tidigare. Vi vill därför redan nu 
informera om detta för ev. planerade 
renoveringsarbeten då ett stambyte innebär stora
ingrepp i badrum och kök. 

mailto:brf.norrevang@telia.com

