
V-Å-N-G-A-N-Y-T-T
3.2021

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

Smittläget är nu lågt i Skåne och
förbättras efterhand som allt fler blir.
vaccinerade. Men ännu är inte faran över.
Covid-19 finns kvar i samhället så det finns 
fortfarandeskäl att vara lite aktsam. 
Tvätta händerna och hålla avstånd till okända 
är två enkla men effektiva regler.
HSB:s öppettider och regler vid besök i lägenhet
ändras ofta så enklast att hålla sig uppdaterad är
att besöka HSB Skånes hemsida eller tala med
felanmälan 046 2108500. 

Hösten gör sitt intrång med kyligare väder och kortare dagar. 
Men vi ser också en hel del  vackra färger i naturen när grönskan  

övergår till höstfärger, Här följer lite höstläsning:

Tänk på……..

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/

… att brf. kontoret vv. 38 nu åter är öppet
för besök måndagar jämna veckor mellan
19.00 och 20.00

… att det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar
från fönster eller balkong. 
Tyvärr förekommer det, så 
nu är det skärpning som gäller…

Vinprovning och italienska delikatesser 

Den minskade pandemin gör att
festkommittén åter vaknat till liv. 
En vinprovningsafton är planerad 
till den 12 november. 
Se mer information på anslagstavlorna.
Begränsat antal deltagare för att inte sitta för nära 
varandra så anmäl er snarast. Först till kvarn gäller….

Uppdaterad hemsida

Vår hemsida har fått en ordentlig uppfräschning. 
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.

Statuskontroll

Föreningen har just genomfört en
statuskontroll av el, vatten och
ventilation i samtliga lägenheter.
Vi konstaterar glädjande att nästan samtliga
hörsammat kallelsen (endast 5 var ej anträffbara).
Några få fuktfall upptäcktes, men generellt är 
lägenheterna i gott skick.

Beroende på Covid-19 kunde
slutbesiktning inte utföras som
planerat utan fick skjutas fram i tiden.
Den 20 och 21/9 blev de lägenheter som hade 
anmält anmärkningar besiktigade och 
åtgärder kommer nu att vidtas där behov föreligger.
Bl.a. var samtliga ventiler i hus 34 felvända och detta
blev nu åtgärdat.

Slutbesiktning av ombyggnadsarbetet COVID-19 NYTT

… att inte förvara ämnen som kan
avge otrevlig lukt i offentliga 
utrymmen som källare och vind. 
Brandfarliga ämnen är helt förbjudna.   

mailto:goran.wollmer@telia.com
https://brfnorrevang.se/


Tyvärr måste vi med jämna
mellanrum ha tillträde till era
lägenheter beroende på olika
åtgärder, mestadels kontroller av 
exempelvis el, och vatten eller garanti-
kontroller av utfört arbete. Vi förstår att 
det är en olägenhet för alla, man måste 
vara hemma eller lämna nyckel till någon 
som kan öppna-. Speciellt för er som har
ett arbete under dagtid kan det vara 
besvärligt. Vi kommer att göra allt för att 
göra besöken så få som möjligt och på
tider som vi hoppas det är minst störande
men tyvärr är det något ni kommer att få
leva med även i framtiden.

HSB Skånes styrelsekonferens på Ystad saltsjöbad.

Vånganytt presenterar

Vad jobbar du med ? 
Kommunikatör för skånska LRF

När flyttade du till Vångavägen?
2002 men bodde även här en sväng på 70-talet.

Vad tycker du är bäst/sämst med ditt boende? Bäst är den gemenskap 
som  finns och aktiviteter som ordnas på olika sätt – hade varit kul om fler 
anammade t.ex. grillkvällar, Nu har de ju inte kunnat ordnas lika formellt
under 2 år, men häng gärna på när det bjuds In. Sämst är nog att det är lyhört.

Rent generellt trivs du med ditt boende? Ja, jag trivs med mitt boende och 
goda grannar är guld värt. Vi har fått en fin yttre miljö, snyggt i trapphusen 
och välordnat i våra rabatter.

Har du något önskemål om ditt boende ? En biltvätt hade inte varit så 
tokigt. Det är inte möjligt det vet jag, men hade varit bekvämt. 
Och jag önskar också att fler hade intresse För styrelsearbetet eller som
resursperson, t.ex. om man är kunnig på el. vvs, byggkonstruktion eller
annat som föreningen kan ha nytta av.

Du är den som suttit längst vi styrelsen. När blev du invald? 
Jag blev invald 2008 och har i stort varit styrelsens sekreterare hela tiden.

Vilka hobbies har du?  Måla tavlor, både akvarell (fast det var bra
längesen nu)  och  akryl + olja fast det är högst amatörmässigt och 
enbart för mitt eget nöje.

Hur ser du framtiden på Vångavägen? Det roliga är trots allt om vi boende 
kan  hjälpas åt på olika sätt, litet som stort, och göra brf. Norrevång till den 
bästa föreningen !

MONICA W BORG

Efter ett års pandemiuppehåll kunde HSB Skåne återuppta sina årliga  styrelsekonferenser på 
Ystad saltsjöbad den 15 och 16 oktober. Årets konferens var med inriktning på störningar i lägenheter 
samt grupparbeten om olika aktuella teman. Konferensen inleddes och avslutades som vanligt av HSB 
Skånes VD Ann Irebo. Henrik Widegren (känd från fråga Lund) stod för underhållningen med sin show 
”Sjuk, frisk eller mittemellan” och Martin Shibbye berättade om sin tid som fånge i Etiopien.

Henrik WidegrenMartin Shibbye Från ”Sjuk, frisk eller mittemellan”

Ny dörr till fritidsrummet.

Med den senaste 
tidens skyfall har 
vi ett antal gånger 
drabbats av att 
vatten trängt in i fritidsrummet som
vi sedan tvingats torka upp med hjälp 
av torkfläktar. Eftersom dörren varit
otät har vi bytt till en dörr med högre
trösklar. När jobbet är klart kommer
trösklarna att vara anpassade för 
rullstolar och rullatorer.

Åtkomst till lägenhet

I några kommande nummer har Vånganytt
ambitionen att presentera en av våra hyresgäster.
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