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HSB Portalen

G!ädjebrevet t§r Lz
Du håller nu i etc informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö

Hösten är nu i antågande och så även föreningens
Gemensam ma Höststädning den tt"-LZ Oktober

separat utskick gällande denna dag och vilka aktiviteter som
behöver göras i vårt område kommer inom kort från
trädgårdsgru ppen.

Farthlnder vid infarterna till parkeringarna !
vi har nu låtit installera farthinder vid båda våra infarter till
Parkeringsplatserna i syfte att få oss bilister att sänka farten.

Balkong fönrådsrenoveringen !

vi går nu in i slutskedet for i år gällande denna omfattande
renovering som har pågått sedan i våras. vi har förstått att det
har varit besvärande for oss alla. När vi nu kan se slutresultatet
så ser vi att detta kommer att lyfta hela området.
stort tack till er alla för visad hänsyn och tålamod med detta.
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Lövhagen är i full gång med skötsel av våra allmänna utrymrnen.
De kommer att ta bort 3 stycken markerade träd på Gösvägen
Som är en fara för fastigheten.

Fortsöttning boksidon ov dakument. Kontaktuppgifter

Styrelsen gladjenivikjo@gmail.com

---Lokalbol<nin

Trädgårdsgruppen



§kumma Typer (Grannsamverkan) !
www.gladjen.net

Vi vill göra er observanta på att det rört sig skumma typer i vårt område.
Det har förekommit stölder av bl.a. cyklar då man gått in på baksidan av tomterna.
Hos våra grannar på andra sidan vägen så har bilar blivit slangade på bensin och fått skador
på sina bilar.

Låna trädgårdsredskap !

Det finns en del redskap som man kan låna från föreningen för att snygga upp på sin tomt.
kontakta Roger på T8 så hjälper han er.
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Styrelsen Brf Glädjen i Viksjö !

Nu påbörjas utbildningar för de nya styrelsemedlemmarna.
Vi kommer under hösten tillsammans med vår nya ekonom på HSB Ann-Charlotte Söderlind
att sätta vår budget för 201.5.

Vön ligd hä lsn i n g a r styre Ise n
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