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Våra “aktivister”

Under vinterhalvåret, varje tisdag 
förmiddag och torsdag kväll, är det 
aktivitetsträffar i fritidslokalen Vv. 34. Torsdagen är 
vikt för bingospel medan tisdagen kan innehålla 
olika aktiviteter som exempelvis porslinsmålning. 
Är flera intresserade?? Det är bara 
att gå dit och anmäla sig. I princip utan kostnad, 
bara lite fikapengar och kanske någon bingobricka.
Om någon vill starta en egen verksamhet exempelvis
någon studiecirkel är det möjligt. Kontakta Vida eller
Nisse i styrelsen för vidare information.

Radonmätning av våra fastigheter
Enligt riksdagens beslut om ”God bebyggd 
miljö” måste radonmätning och eventuella 
åtgärder vara genomfört senast år 2020.
I november kommer vi att påbörja radonmätning av 
våra fastigheter. Ni som blivit slumpvis utvalda har 
redan fått detaljerad information i Er brevlåda som 
vi ber er noga läsa igenom och följa. Resultatet 
Kommer sedan att utvärderas av kommunen.

Invigning av nya fritidslokalen 
försenad
Beroende på mer omfattande 
fuktskador, efter de kraftiga 
regnen i augusti, än som
först upptäcktes har en avfuktningsanläggning tills 
nyligen stått i vår nya fritidslokal Vv.40. Detta återstår 
en del arbete, vilket innebär att invigningen måste 
skjutas på framtiden till ett ännu ej fastställt datum. 
Vi återkommer med information så snart vi vet när 
lokalen kan användas.

Vårresa till Berlin

Om tillräckligt intresse finns avser vi att arrangera
en vårresa till Berlin. Se bifogad information och
Intresseanmälan.

BERLIN

Ny elsäkerhetslag
Den 1 juli 2017 antogs en ny elsäkerhetslag. Vi
kommer efter noggrann genomgång återkomma 
om och hur den kan påverka lägenhetsinnehavare.

Bingospelare i djup koncentration

Glöggafton

Den 15 december anordnar
styrelsen en glöggafton. Mer 
information kommer på anslags-
tavlorna, men boka redan nu kvällen i Er almanacka. 

Lite nyckelinformation

Tänk på att Ni som lägenhetsinnehavare
äger låset i Er ytterdörr och måste därför 
bekosta nya nycklar, cylinderbyten reparationer etc.
Om ni behöver nyckelkopior eller ny cylinder måste
detta godkännas av föreningen. Ni erhåller då en 
rekvisition som Ni lämnar till Great Security i Eslöv 
som utför uppdraget.
Det finns två olika nyckelsystem, det äldre CKB689
och det nyare som heter SEP. Nyckelsystemet går att
avläsa på själva nyckeln. Om ni byter till det nya 
så tänk på att spara de gamla nycklarna då
enbart dessa passar till grindarna. 

Så var det dags för ett nytt nummer av VÅNGANYTT. Trevlig läsning!
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Historien om punkthusen  – del 3.
baserad på information från Gert Nilsson

De första hyresgästerna

Under hösten 1961 stod lägenheterna
inflyttningsklara. Husen blev populära 
objekt och fylldes ganska raskt
med nya hyresgäster. Visningen av 
lägenheterna i augusti 1961 besöktes av inte mindre
än 1.543 personer! Det var populära objekt och
i juni 1962 var alla lägenheter sålda.
Fortfarande har vi hyresgäster som bor kvar i samma
lägenhet som  de anskaffade  I början av 60 - talet.
Men mycket har förstås hänt och förändrats sedan
dess både med själva husen men även dess omgiv-
ningar. Som någon uttryckte det. “När vi flyttade in 
bodde vi på landet, nu är det mitt I stan.”

Boendekostnader i början av 60-talet

En del siffror finns bevarade. Som exempel var
var insatsavgiften för en 4-rums lägenhet 3.060 kronor 
och månadshyran 282 kronor och 25 öre!! 
Känns idag som ofattbart låga kostnader, men
som naturligtvis skall ställas i relation till dåtidens 
kostnadsläge.

Hur uppstod namnen Punkthusen och Norrevång?

Att husen fått namnet ”punkthusen” är väl ganska
självklart beroende på deras utseende och utspridda
läge, men varifrån kommer namnet Norrevång som 
vår brf. heter?
En del efterforskningar har gjort och man kom fram
till att det härstammar från Eslövs gamla by som
var beläget mellan nuvarande Remmarlövsvägen och
Västergatan. Vid det tillfället fanns där ängar som
kallades de norra vångarna. Därav namnet Norrevång.

Lite kuriosa

Byggnaderna var de de högsta 
bostadshusen i Eslöv. Brandförsvaret
vägrade först godkänna bygget.
De hade ingen utrustning som nådde

så högt upp. Efter många diskussioner och en del 
justeringar kunde byggnationen påbörjas.

Ett annat problem som diskuterades var om  
vattentrycket skulle vara tillräckligt för att nå upp 
till de översta våningarna. Men det var mest ett
påhittat problem från de som var motståndare till
att så stora hus skulle byggas i Eslöv!

Vid visningen av lägenheterna i augusti 1961 tog
man 1 krona i inträdesavgift! Överskottet skänktes
till en tilltänkt simhall.

En förfrågan fanns att använda två lokaler som 
skolsalar. Detta blev aldrig verklighet. Däremot 
hyrdes en fritidslokal av Eslövs folkskola för 
200 kronor/månad.

Fikapaus någon gång på 60-talet

Fortsättning följer i nästa  nummer
av Vånganytt ……

Nedan en kopia av en faktura för eldningsolja
daterad den 2.10. 1961. Priset för 7.920 liter
olja var 863,28. Det motsvarar ett literpris på
ca 11 öre!! Då var energibrist och oljekris
okända begrepp…


