
Smittläget i Skåne har kraftigt försämrats och nya trista
rekord på antalet smittade och inlagda på sjukhus slås
nästan dagligen. 

DÄRFÖR ÄR DET NU EXTRA VIKTIGT ATT……
- Följa Folkhälsomyndighetens råd.
- Hålla avstånd, minst 1,5 m.
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – minst 20 sek.
- Inte åka i hissarna med någon du inte känner nära och håll avstånd när du väntar.
- Vara beredd med en hjälpande hand till en granne vid behov.
- Vara max 8 personer vid sammankomster av alla slag (utom begravningar).
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Vånganytt är ett nyhetsblad för boende i Brf. Norrevång 
utgiven av föreningens styrelse. Ansvarig utgivare: Göran Wollmer

VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN!!

Vi närmar oss avslutningen av året som vi hoppas blir en god och 
fridfull jul- och nyårshelg även om det för många blir en annorlunda 
upplevelse där kanske inte alla traditionerna kan förverkligas och inte 
kunna träffa alla nära och kära som man normalt firar helgen med.

COVID-19 NYTT

Nu är vi halvvägs…..

Den 27 november blev arbetena 
med  de första två hissarna av-
slutade och besiktning kunde ske
först av Inspecta/Kiwa, som är ett 
certifieringsförtag, och sedan en okulärbesiktning 
av oss. Säkerhetsbestämmelserna kring hissar är 
omfattande och ytterligare en besiktning (s.k. entre-
prenadbesiktning) genomfördes den 2 december. 

Arbetet har löpt friktionsfritt och nu väntar hissarna
i 38 och 40 på att bli utbytta med start i vecka 2 2021 
och 4 veckor framåt. 
Så till alla er i dessa husen. Tänk på att flytta saker ni 
måste använda hissen till innan vecka 2. Sedan gäller
bara trappor i 4 veckor framåt. 

De skador och märken som nu finns efter de gamla
hissarna kommer att åtgärdas när alla hissarna
blivit utbytta.

HSB stänger ner

Den ökade smittspridningen
gör att HSB återigen stänger
sina kontor. 
För er som vill komma i 
kontakt med HSB gäller att antingen ringa, skicka
e-post eller chatta på hsb.se. Gå in på HSB:s hemsida
för närmare upplysning.

STÄNGT P.G.A
SMITTSPRIDNING

Styrelsemedlem har avgått

Beroende på avflyttning från
brf. Norrevång har Bodil Andersson 
valt att lämna styrelsen. Vi tackar 
Bodil för hennes tid hos oss och
önskar henne lycka till i framtiden.
Bodil kommer inte att ersättas förrän tidigast vid
nästa ordinarie föreningsstämma då styrelsen
har tillräckligt många medlemmar för att vara
beslutsfattande.

Slutligen vill styrelsen önska alla
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

med en önskan om ett mera normalt 2021.



TÄNK PÅ

…. att lådan för små-elektronik enbart är för
små-elektronik. Större prylar eller sådant
som inte är elektronik får ni antingen kasta
i någon annan sopbehållare som tillåter det
du kastar eller så får du själv transportera
det till en avfallsanläggning

Slutbesiktning av lägenheter avklarat

Nya boulebanan invigd med korvgrillning

Den 25 oktober blev vår nya boulebana invigd.
Vädret var inte det bästa, men åtminstone så
regnade det inte, vilket gjorde att vi även kunde
hålla fyr i grillen. Fast nu verkar det som vår
”hushare” tagit över och anser det som sin 
viloplats!!

För de som anmält fel i sina lägenheter
skedde en slutbesiktning den 2 november.
Inga större fel upptäcktes, men väl en del
småsaker, mestadels lokaliserat till persiennerna.
Beroende på den nu utbredda smittspridningen
har vi beslutat att avvakta med att åtgärda felen
till en tidpunkt då det känns säkrare både för
reparatör och boende. Föreningen kommer att
meddela berörda i god tid.

Avfallshantera era använda julklappsomslag
på rätt sätt

Efter julhelgen fylls alltid avfallscontainrarna
med allehanda kartonger, snören och julpapper.
Så för allas trevnad, för att ge plats åt alla och för
att underlätta för avfallshanterarna 
är det viktigt att ni tar några minuter och hanterar
ert avfall innan ni kastar det i miljöhuset.
Vi vill inte att det skall se ut som på bilden.
- Wellpapp:  Vik och tryck ihop. 

Endast små mängder i kärl för wellpapp
- Julpapper:  Tänk på att sortera ut presentsnören 

och tejp (restavfall) då detta kan fastna
i maskinerna i återvinningsprocessen
Sortera i pappersförpackningar.

Utnyttjande av av fritidslokal

Vi har uppmärksammat att
många använder fritidslokalen
utan att förboka. Vi är naturligt-
vis glada för att den används, 
men skulle bli ännu gladare om alla bokade i god 
tid på de bokningslistor som finns innanför entrén. 
Anledningen är dels att det kan bli en krock mellan 
olika användare, som samtidigt vill utnyttja lokalen, 
men även för att vi skall kunna föra statistik och få 
en uppfattning hur mycket den används.
Tack för hjälpen!

Fastighetsskötartjänsten/besök efter felanmälan

Tyvärr är vår fastighetsskötare Charlie sjukskriven 
på obestämd tid. Tills vidare upprätthålles tjänsten 
av Lisbeth som tar hand om den löpande driften 
med god hjälp av Jocke som även tar hand om 
felanmälan.
För besök i lägenhet gäller för närvarande 
följande regler för HSB.

❑ Inför besöket kommer personalen att fråga den 
boende om den boende eller någon annan i 
hushållet har coronarelaterad symtom. Har du 
symtom kommer felanmälan inte att utföras i 
bostaden.

❑ Personalen kommer att be den boende att lämna
bostaden under arbetets gång.

❑ Personal kommer att använda munskydd 
och engångshandskar, eventuellt även visir.

❑ Personal kommer att använda handsprit på sina 
händer innan och efter besök i lägenhet.

❑ Om boende inte respekterar dessa restriktioner
kan personalen avbryta arbetet.

Hyresgästerna har ordet
Tyvärr fick vi ingen respons på den för-
frågan om synpunkter på vårt boende vi 
hade i förra numret. Talongen fick inte plats i detta 
numret, men det går fortfarande bra att skriva på 
ett vanligt papper eller skicka ett mail 
till: brf.norrevang@telia.com

mailto:brf.norrevang@telia.com

