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den 29 luni 2014

Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö

Grovsoprufi?met stängs för gott den 30.luni
enligt beslut taget på stämman den Z maj
Ni hänvisas att lämna era grovsopor på "Görvärns Återvinningcentrar,,.
Öppettider Måndag -Torsdag 1.3-20 Fredag 9-16 Lördag 9-18 söndag stängt.

Arbetet med renoveringen av ba!konger & förråd fontsätterl

Vi har nu tillsammans med Aspuddens Måleri & E4 Bygg tagit fram en
handlingsplan enligt nedan tiden är preliminär och beror på om det
behöver bytas ut stolpar på balkongerna.

G!ädjebrevet Nr 11.

Länga 1. Trålargränd 1-15
Länga 2 Trålargränd L7-31,

Länga 3 Trålargränd 33-45
Länga 4 Trålargränd 47-53
Länga 5 Trålargränd 55-61
Länga 6 Forellgränd 56-46
Länga 7 Forellgränd 44-32

om detta genomförs i snabbare takt så kommer resterande 3 rängor
på Trålargränd att slutföras under hösten 2014, och resterande längor
på Forellgränd under våren 2015.
Frägor ? styrelsens representanter Lennart Rydberg & Daniel Tennstråle.

l-lastighetsbegränsn ing inom området är krypfa rt
Då vi haft vår första incident med ett barn som var ytterst nära att
bli påkörd av en bilså uppmanar vi att samtliga respekterar de
fartbegränsningar som gälier inom området.

vi efterlyser medlemmar som vill sl<apa en trafikgrupp målsättning är att
förbättra trafiksäkerheten i området . självklart så ser vi gärna att fler
anmäler sig till de olika grupper som redan finns i föreningen.

Fortsöttning boksiddn dv dokument.

Klar

Klar

Vecka 25-27 16/6* 4/7
Vecka 27-29 3Ol6 - IB/7
Vecka 29-31 1.417 - t/g
Vecka 31-33 2B/7 -1515
Vecka 33-35 1.1/S-?9/B
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Ove Svensson.. .... .F34
§uzanne Hansson....,...,.....,........, Tg
Marie Neman ..,.,........,..,............ T2
Lennart Rydberg,.,.,,.,..,..,,,,......., Ftt4
Daniel Tennstrå|e...,,.............,.... T39
Tobias Bru2elius.,.....,...,..,........,, F12
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via HSB till Brf Glädjen från den 1 Juni vi hälsar Pekka välkommen till oss.

Ny entreprenör Markservice till Brf Glädien

Föreningen har tecknat ett avtal med Lövhagen mark & trädgård som tar över skötseln från
Svensk markservice från den L Juni-20L4 de kommer även att sköta snöröjningen.

Styrelsen
Fortsätter sitt arbete med att se över de motioner som fick bifall under stämman och göra en handlingsplan för att
kunna genomföra dessa både vad det gällertidsmässigt samt ekonomiskt. vivill passa på att tacka för ert
engagemang vid den tillsyn av lägenheterna i Brf Glädjen som genomfördes av HSB, tack vare ert tillmötesgående så

kunde denna genomföras i 108 av 1-10lägenheter. Vidare så har styrelsen & HSB tagit fram en underhållsplan för
brf Glädjen.De nyvalda styrelse medlemmarna kommer att vidare utbildas efter sommaren .

§tyrelsens sam mansättning och ansvarsom råden

Ove Svensson Ordförande
Suzanne Hansson Sekreterare/lnformationsansvarig
Marie Neman Ekonorniansvarig/lnformationsansvarig
Lennart Rydberg Fastighetsansvarig/Miljöansvarig
Daniel Tennstråle Byggansvarig/Fastighetsansvarig
Tobias Bruzelius Miliöansvarig/Byggansvarig

Vii n li ga h ii ls ni ngar sty re lse n


