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   Felanmälan 
 

 

•   010-442 50 00 

 

   •   felanmalan.mail@hsb.se 

 

    HSB Portalen 
 

 

    •   www.hsbportalen.se 

 

    Kontaktuppgifter 

 
• Styrelsen 

gladjeniviksjo@gmail.com 

 

• Lokalbokning 

lokalbokning@gladjen.net 
 

• Trädgårdsgruppen 

tradgard@gladjen.net 
 
 
 
 
 
 
 
      www.gladjen.net 

 
 

          den 30 Okt 2014 
Glädjebrevet Nr 13 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Balkong och förrådsrenoveringen    
Renoveringen av balkonger och förråden gör nu uppehåll 

och återuptas till våren på resterande huskroppar. 

   

Hemsidan för Brf Glädjen  www.gladjen.net 

Föreningens webmaster behöver er input på vad vår 

Hemsida kan innehålla kom med förslag genom att 

maila webmaster på webmaster@gladjen.net  
 

Trädfällning i Brf Glädjen           
Styrelsen har i dagarna fått in offerter från trädfällare till 

de träd som skall tas bort från föreningens gemensamma 

ytor för att öppna upp i området och släppa in ljuset. 

 Styrelsen 
Städdagen arrangerad av trädgårdsgruppen                                             
Vi hann tillsammans med en hel del då vi rustade upp de bänkar  

och bord som finns i föreningens båda parker. Det rensades en  

hel del på våra allmäna ytor det blev även lite tid till korvgrillning. 

förslag och idéer till kommande städdagar tas tacksamt emot via  

mail på tradgard@gladjen.net 
 
 

 

Biltrafik inom bostadsområdet ! 
Biltrafik inom bostadsområdet det vill säga innanför bommarna  

måste i mesta möjliga mån minimeras och ”Parkering” är absolut 

förbjudet. Föreningen har hitintills haft 2 tillbud med barn involverade 

som kunde ha slutat väldigt illa, så bilägare tacksam om detta följs.  

Grävmaskin mellan F20 – F22            
Vad händer ?. Jo det som har inträffat är att den avstängnings kran  

för vattnet in till föreningen har rostat sönder och behöver bytas ut .  

 

Fortsättning baksidan av dokument. 



Tvättstugan  Brf Glädjen    
      

       
     
Den tvättmaskin som inte mått så bra har undersökts och är ej lönsam att reparera. 

Föreningen har köpt in en ny tvättmaskin som ersätter den trasiga detta byte tar ca: 14 dagar. 

Den torktumlare där displayen var trasig kommer att repareras snarast möjligt. 

 

1. Trädgårdsredskap och färg  

                    
Det finns nya trädgårdsredskap att låna om man behöver snygga till sin tomt.  
Föreningen har köpt in färg till fönsterbleck och ytterdörr finns att låna pensel  
får man hålla med själv,  kontakta Roger på T8 så hjälper han er. 

Trevlig allhelgonahelg   
Vänliga hälsningar styrelsen 


