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Sommar och semester börjar gå mot sitt slut. Om det nu var någon sommar. 
Ännu ingen dag över 30 grader vilket är ovanligt. I stället en massa regn 
som blev till skyfall i början av Augusti och som tyvärr även drabbade
våra hus.  Låt oss hoppas på en förbättring och kanske lite brittsommar som
en bra avslutning. 

Dags för första höstnumret av Vånganytt med lite information och nyheter 
kring vårt boende.
Trevlig läsning !

Beslut om byggnation

Under 1959 togs beslut om att husen 
skulle byggas och efter köp övertogs 
området i tidigare kvarteret
Lammet av Brf. Norrevång.  
Tage Andersons byggnadsfirma blev 
företaget som fick byggkontraktet
och den 25 Juli 1960  togs det första spadtaget. 

Dags för inflyttning

Efter ca. 1 år började husen stå klara och 
under Augusti månad 1961 påbörjades 
inflyttningen av de första hyresgästerna.  
Under februari månad 1962 var alla 
lägenheter sålda och den 15 februari samma 
år var den sista inflyttningsdagen.

Föreningens styrelse bildas

Den förts styrelsen bestod av personer från HSB
Eslövs styrelse. Ordförande var Helge Månsson
mellan åren 1955-1964. Vid föreningsstämman
den 8 september 1964 valdes den första 
ordföranden som var bosatt i Brf. Norrevång.

Föreningens ordförande från 1965
fram till dags dato

1981 – 1988 Gert Nilsson
1988 – 1991 Valdemar Kjellsson
1991 – 1994 Ella Cervin
1994 – 1995 Oskar Karlsson
1995 – 1997 Sven Persson
1997 – 1999 Valdemar Kjellsson
1999 – 2005 Carl-Bertil Cervin
2005 – 2008 Tomas Olsson
2008 - Mikael Lazo

Annika Liljedahl

1965 – 1966 Sven-Erik Jönsson
1966 – 1972 Allan Borg
1972 – 1978 Bertil Nilsson
1978 – 1981 Knut Jönsson

- fortsättning följer -



Lokalen i VV. 40 utrustas 
för fritidsaktiviteter

Några ordningsfrågor

Byteshyllan vi placerade
vid källaringången till vv.38
visade sig vara omtyckt och
utnyttjas av många. Så pass
populär att den ganska
omgående blev för liten. 
Vi har därför satt dit en ny lite
större hylla inklusive
ett skåp speciellt för prylar. Så fortsätt att byta!!
Reglerna som tidigare. Finns anslaget i hyllan.
Gamla hyllan kommer att användas i nya fritids-
lokalen. Mer om detta i artikeln bredvid.

Nu finns all utrustning på plats
för att kunna hålla rent i soprummen
så medverka till att vi har glada sopor
och ett rent soprum. Tänk även på att 
bara kasta sådant som får kastas. 
Information finns i båda utrymmena.

-Soprummen-

-Vindsutrymmena-

Vindsutrymmena kan kanske tyckas vara små men
det är vad som är tillgängligt och vad vi får anpassa
oss till. Några andra alternativ finns inte. 
Att placera material i gångarna utanför det tilldelade
området är inte tillåtet. Tyvärr har vi upptäckt att så 
har skett några  gånger. Får ni inte plats måste ni
antingen  ta bort prylarna från vinden eller eventuellt
be att få låna plats hos någon granne.
Vill även passa på att än en gång uppmärksamma alla på
att brandfarligt material ej får finnas på vinden.
Detta gäller för övrigt även garagen för dem som
hyr ett sådant

Utvärdering av fönster

Vi har ett antal lägenheter där fönsterna är
i väldigt dåligt skick och i behov av byte.
I samband  med detta har vi låtit göra en 
utvärdering hur vi skall gå vidare. Byta samtliga
fönster eller enbart de som är i direkt behov
av byte? Utvärderingen skall vara klar i höst

varefter vi kommer att ta beslut hur vi går vidare.

XXX

Våra planteringar
runt husen

Kunde inte låta bli att
ta några bilder på våra
fina blommor. Kanske
några som är glada för en
mindre varm sommar !!X

Den fristående lokalen i vv. 40 har tidigare varit
uthyrd till extern klubbverksamhet. På senare tid
har den emellertid stått tom och vi har funderat 
på olika användningsalternativ. Hyra ut externt,
eller internt utnyttjande?
Till slut fastnade vi för
att låta lokalen bli en 
intern fritidslokal att 
användas till olika 
aktiviteter för de boende.
Lokalerna håller nu 
på att fräschats upp med lite färg på väggarna, 
nya mattor, gardiner och armaturer. 
Vi har nyligen satt dit ett biljardbord 
och mer utrustning är på väg. Vi återkommer 
snarast  med boknings- och utnyttjanderegler.
Tyvärr drabbades lokalen av en fuktskada i 
samband med skyfallet i början av augusti vilket
kan komma att försena invigningen.
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