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Glädjebrevet Nr 2
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö

lnformation.
Nu har vi resultatet från enkäten. Det var 31 stycken av LLo som har svarat, 23 av dom har sva-

rat att dom vill ha informationen utskickad i brevlådan, 8 har svarat att dom vill ha information-

en på webben/mail. Så styrelsen tvcker att vi har fått ett mycket tydligt besked.

Så informationen kommer fortsättningsvis att skickas ut i den här formen en gång i månaden"

Ombyggnationer.
Styrelsen uppmuntrarde som planeraratt bygga om att kontakta styrelsen. En arbetsgrupp är

tillsatt för att ta fram regler för vad som ska gälla för ombyggnationer inom vårt område.

Arbetsgruppen får direktiv från styrelsen och kommer att presentera ett förslag för styrelsen i

november.

Ordningsregler.
Dom har ni säkert glömt, eller hur ? Dom befintliga saknar en hel

del saker så är det en arbetsgrupp tillsatt för att förnya dom. Saker

som behöver ses över är bland annat hänsyn, respekt, en del tider

och husdjur.

Arbetsgruppen får dlrektiv från styrelsen och kommer att presentera ett förslag för styrelsen i

december.

Sopor.
Lite tiat orn sopor igen.

Styrelsen har beslutat att köpa åtta

kärl för trädgårdsavfall och ett för

pl astpå sa r.

Vi kommer att köpa in ett skåp för

farligt avfall som kornmer att install-

eras vid grovsoporna.

Från årsskiftet så kommertaxan på sopor att förändras så att det kommer att bli betydligt dy

rare. En möjlighet att få ner kostnaderna är att sortera matavfall i separata bruna påsar. Vi

återkommer med mer informafion om det när vi har lite mera information från järfälla kom-

mun.

Detta kommer att komma i ett separat utskick.

Styrelsen

Ove Svenssön .,.."..,.^....,..,,,.,."..,., F34

Anki Mö11er...................."............ T30

Pia Eeagman ...........,................... F8

Hassr! AlvEimo".........".....,........... F20

Lennärt Rösle,...... ......".............. F44

ZandraTennstråle. .,. ., . ,.......... T39

Iourtelefon

r 073 - 5755833

wwwgladjen,net

Felanmälan

r 01&442 5000

r {elanmalan,mail@hsb.se
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Styrelsen.
Kristofer Hägglöf, suppleant och miljöansvarig har valt att lämna sitt uppdrag i styrelsen"

Jourtelefon.
Styrelsen har beslutat sig för att införskaffa en

jo urtelefon.

Numret till den är 0735755833.

Städhelg.
Den 5 och den 6 oktober så kommer vi att ha en städhelg då vi ska gå igenom området och se

till att det är välstädat och prydligt inför vintern.

Vi kommer att ta hit en contäiner

för alla sopor som höststädningen

kommer att skapa. Ta tillfället i akt

och städa på din tomt och inte en-

bart de gemensamma ytorna. Vi får

inte använda containern för el- eller

bygg-sopor.

Parkering.
Parkering skall ske på så avsedda

platser. Det är absolut förbjudet

att parkera framför bommar eller

på annat sätt blockera de infarter

som finns i området.

Detta för att utryckningsfordon måste ha

Parkering
förbjuden

Sryrelsen

Ove Svenss0n...,.........,................ F34

Anki Mö11er....,"...,.............,.........T30

Pia Ber9man............. "-...,.. "...,......F8

Hasse A|vermo.................... .... .. F20

Lennart Röste..."".......-.........,.,.....F44

Zandra Tennstråle ....... ..,.,, .. ....T39

]ourtelefon

e 073 - 5755833

www,gladjen,net

Felanmälan

o 01&442 50 00

. felanmalan.mail@hsb,se

möjlighet att komma in iområdet

Värmepumpar.
Två företag kommer och presenterar sina

par" Det är på måndag den 16 september

Väl mött med alla era frågor.

lösningar på värmepum-

mellan klockan 18 och 20

iffiit.,
a ... -.


