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Vånganytt är ett nyhetsblad för boende i Brf. Norrevång 
utgiven av föreningens styrelse. Ansvarig utgivare: Göran Wollmer

COVID-19 NYTTEn speciell föreningsstämma

Beroende på de regler för 
sammankomster som
gällde vid stämmotillfället 
kunde vi i år inte samlas
till en fysisk stämma som
brukligt. I stället fick den genomföras med poströstning
som enda möjlighet. Stämman hölls den 26 maj på
HSB:s kontor med Lars Bergqvist som ordförande,
Fredrik Bodin som protokollförare, båda från HSB samt
Göran Wollmer och Annika Liljedahl som rösträknare.
Totalt redovisades 37 godkända poströster.
Det kändes lite tomt att enbart 4 personer kunde 
närvara. Låt oss hoppas att nästa års stämma kan
hållas med fysisk närvaro i vanlig ordning

Efter hand som smittläget förändrats
och alltfler blir vaccinerade har ju 
restriktioner mildrats och samhället öppnas
gradvis upp. Men det finns fortfarande 
begränsningar inte minst hos HSB och skall 
ni anlita någon servicepersonal som kommer 
hem till er så kolla med HSB vilka dagsfärska
regler som gäller. De ändras ständigt. 

Förbättrade linjer på parkeringarna

Under renoveringsarbetet av husen
passade vi även på att bättra på 
linjerna på p-platserna. Tyvärr gjordes
det misstag när man blandade färgen
och de blev snabbt nedslitna.
Måleriföretaget har erkänt sitt misstag 
och kommer under hösten att, på egen bekostnad, 
måla om linjerna.  

Välkommen till ett nytt nummer av Vånganytt
med några bilder av den blomsterprakt vi

haft runt husen i sommar samt med lite läsning om vår förening.

Tänk på……..
…..Ett tips till er som spelar biljard.
Genom att lägga en liten bit bordstyg under bollen
när ni spränger minskar ni slitaget och risken för 
att skada duken (Duken är nyligen utbytt).

Utbyte av biljardduk

HSB Skåne genomförde digital årsstämma

Förbättrad avrinning från piskbalkonger

Vi har noterat att avrinningen från 
piskbalkongerna kan vid skyfall bli
otillräcklig. Vi kommer därför att
under hösten förbättra detta
genom att leda mer vatten via takrännorna
utanpå husen. NIMAB kommer att utföra arbetet.

Torsdagen 20 maj genom-
fördes HSB Skånes ordinarie
föreningsstämma digitalt 
utan fysisk närvaro under led-
ning av Matz Svensson som stämmoordförande.
Vid stämman omvaldes Anders Södergrann som
ordförande i 2 år. För den som är intresserad
finns hela protokollet på HSB Skånes hemsida under
https://www.hsb.se/skane/om-hsb/organisation-
och-agarinformation/hsb-skane/foreningsstamma/

Digitalt Vånganytt ??
Någon som vill få ”Vånganytt” digitalt istället för i
pappersform? Meddela då er e-mailadress till
goran.wollmer@telia.com. Alla Vånganytt går 
dessutom att hitta på hemsidan under 
https://brfnorrevang.se/aktuellt/vanganytt/

Duk under biljardboll

Brf. kontoret öppnar igen
Det förbättrade smittläget gör att vi återigen 
fr.o.m. den 6/9 öppnar brf. kontoret för besök. 
Kontoret är öppet måndagar jämna veckor 
mellan 19.00 – 20.00. 

mailto:goran.wollmer@telia.com


Uppdaterad hemsida

Vår hemsida har fått en ordentlig upp-
fräschning. Här går det att hitta det mesta 
man behöver veta både som boende och för 
intresserade utomstående. Hemsidan hittas på
https://brfnorrevang.se
Något ni saknar??  Hör iså fall gärna av er.

Var med och hjälp till att spara på våra resurser

Den 29 juli inträffade ”overshoot day” d.v.s dagen då vi förbrukat hela årets förnybara resurser. Detta 
innebär att från och med den dagen och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar vi egentligen 
inte har. Vi “lånar” med andra ord av kommande generationer.
För att jordens resurser ska räcka och för att bromsa klimatförändringarna behöver vi snabbt ställa
om till en hållbar, cirkulär konsumtion - Det ställer krav på en förändrad konsumtion hos oss alla 
och en mer effektiv användning av våra resurser. En viktig del av omställningen är att tänka cirkulärt 
och minska sin användning av naturresurser, el, kemikalier, prylar osv. Vi måste alla vara med och 
hjälpa till med detta. Här följer några enkla tips men som blir effektiva om alla hjälps åt

- Utmana dig själv och ha ett köpstopp i 1 – 3 månader.
- Laga saker och kläder som går sönder.
- Köp secondhand.
- Handla mindre på impuls. Planera inköpen.
- Planera middagen. Lägg inte upp mer på tallriken än vad du kan äta upp.
- Låna böcker istället för att köpa. På vår byteshylla i Vv. 38 finns många böcker att välja   

bland. Här kan du även lämna lästa böcker.
- Skänk bort eller sälj prylar du inte längre behöver. Även här är vår byteshylla ett utmärkt verktyg,

t.ex. för leksaker som barnen växer ifrån.
- Återanvänd! Exempelvis glasburkar.
- Trött på det du har trots att det inte är något fel på det? Genom att t.ex. sy om kläder, måla om och

ersätta söndriga detaljer kan många saker bli som nya.

Med andra ord reducera, återanvänd och återvinn. Genom att följa dessa enkla råd kan vi inte rädda 
världen men väl bidra till en mera hållbar konsumtion.

Ny i styrelsen

Vid årets föreningsstämma blev 
Göran Ekstrand invald
som ny styrelseledamot.
Göran är nu pensionär, men har
tidigare jobbat på Kraftringens
driftcentral. Han flyttade från sin
villa till Vångavägen 38 runt jul och
trivs väldigt bra i sin nya miljö och med sina nya grannar.
På fritiden spelar Göran en hel del bowling när han
inte hjälper sin son med att meka med sin folkracebil.
Vi från styrelsen hälsar Göran välkommen och hoppas
att han skall trivas i sin roll som styrelseledamot. 

https://brfnorrevang.se/

