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Här kommer första utgåvan av VÅNGANYTT!! 

Tanken är att i några nummer per år,
hur många ännu ej fastställt, informera  om vad
som händer och kommer att hända
i vår bostadsrättsförening. Även händelser 
Utanför föreningen men som kan påverka
oss skall vi försöka bevaka.

1 : 2017

Vånganytt är ett nyhetsblad för boende i Brf. Norrevång 
utgiven av föreningens styrelse

Nu rullar pågatågen

Mareiholmsbanan invigdes planenligt och banan

och trafikeras nu av  pågatågen från ca 05.00 på 
morgonen till midnatt. Banan är avsedd för 
persontrafik och godståg kommer enbart att 
förekomma som omledningstrafik vid reparation
på andra banstäckningar. Det befintliga staketet
kommet att repareras eller bytas ut av trafikverket.
På andra sidan är ett 1,80 m högt staket planerat.

Mangelkväll med fika !!

Den gamla stenmangeln på vv.38 är ett farligt

verktyg om den ej hanteras på rätt sätt.
Det har varit en del diskussioner om den skall tas
bort men på mångas önskemål, har vi bestämt 
att den skall få vara kvar.
Istället vill vi eliminera riskerna genom att bjuda in till
mangelkväll med fika den 20 Februari kl. 19 -20
i mangelrummet. vv. 38. Monika och Mona kommer
att vara på plats för att visa hur mangeln skall
användas.  Det är bara att komma! Ingen föranmälan 
är nödvändig. Det kommer senare även att sättas
upp en instruktion i lokalen

Julchoklad
Är det någon som inte fått den lilla

julgåvan vi delade ut (alla var inte hemma)
så går det bra att hämta den under 
öppettiderna på vicevärdskontoret  
måndagar 19.00 – 20.00 i februari månad



Bytt ät bytt …………

Det har framkommit önskemål om att kunna

byta saker som är fullt användbara men som
man inte längre behöver eller vill spara på. 
Det kan exempelvis vara lästa böcker, 
utvuxna barnkläder, något prydnandsföremål etc.
Vi har därför beslutat att inrätta en ”byteshörna”
i tvättkällaren vv. 38 där det finns lite plats över.
Platsen kommer att markeras. Tänk bara på att
föremålet skall vara  av allmänt intresse,
användbart för andra. Det får ej bli en ”skräphörna”.
Och ej för stora prylar (inga möbler!!)
PS är det någon som kan avvara  en extra hylla,
låda etc. som vi kan sätta i källaren för 
förvaring av prylarna?
Hör i så fall av Er till någon i styrelsen

Tänk på att….

Det finns olika sätta att få nyheter om Ditt boende på

Vångavägen. Glöm inte att hälsa/läsa på

√   Vår hemsida:  http://brfnorrevang.se/
√   Brf. Norrevångs facebooksida
√  Vånganytt
√   Anslagstavlorna i entréplanet.
√   Intressanta nyheter finns också på 

HSB Skånes hemsida: https://www.hsb.se/skane/
Du får information om aktuella händelser,
förändringar/reparationer eller underhållsarbeten
som ibland kräver tillträde till Din lägenhet
Vi informerar även om diverse aktiviteter
som exempelvis vinprovning, grillkvällar etc. där
vi gärna ser Din närvaro !

Enkäten är nu avslutad . Det visade sig att 62,5%

av lägenheterna, mycket jämt fördelade
mellan husen, svarade på enkäten.  En bra
svarsprocent och styrelsen tackar alla som medverkat.
Vi kommer nu att studera de åsikter som inkommit
där vi tror att mycket kan vara värdefullt för vårt
fortsatta arbete att förbättra och underhålla husen
och den kringliggande miljön i vår bostadsrättsförening.

När: Fredagen den 3 mars 2017, kl 19.00 i
Var: Fritidslokalen, hus 34.
Pris: 100 kr (självkostnadspris) per person. 
Betalas på plats.
Bindande anmälan senast den 20 februari till 

Jenni, 073-154 27 46 
eller

Monica, 0703-40 62 57. 

Minst 10 deltagare för att kvällen ska 
genomföras.

Dina åsikter

”Bubbel”-dricka och 
choklad-kväll

Styrelsen/Jenni/Monica 
bjuder in till

Soprummen

Många tog upp soprumen i enkäten. Vissa förslag

till förbättringar skall vi titta på men sedan var det det
där med dålig ordning och nedskräpning …….
Låt os alla, med det nya året, ta i hand på att
hjälpas åt att hålla soprummen rena genom
att följa de anvisningar som finns uppsatta och 
lämna soprummet i det skick vi vill finna det i
vid nästa besök.
Rena och rätt sorterade sopkärl är glada sopkärl
som också gör oss besökare glada
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