
 

Glädjebrevet Nr 21 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Soprum ett rum som angår alla i föreningen  !  
I vår Brf har vi två soprum, som alla gemensamt ansvarar för. Kostnad för sophämtning 
ligger i vår avgift, men om vi ständigt slarvar och slänger fel i sortering, lägger i kärlen 
så ”det rinner över” eller ännu värre lägger farligt avfall i något kärl, varför? Jo, för att 
sophämtningen tar mer betalt då vi slarvar. Så läs på skyltarna så att du sorterar rätt,  
”skär ned platta ihop kartonger” så mycket får plats, åk till återvinningen med det  
Som inte går att lämna i våra soprum om det blir för fullt nu under kommande Julhelg.  

 
 
 
Fiber problem i Brf Glädjen ! 
Vi har haft en del fiberproblem som nu har ordnats upp, om ni får problem så ska man  
alltid kontakta sin leverantör av tjänsten man har. Om det visar sig vara ett fel som   
ligger i föreningens nät så kontaktas vår leverantör Zitius. Mer om detta kommer att  
läggas upp på vår hemsida inom kort.                                                                                  Styrelsen                                            
               

 

 
 
Brandvarnaren  !  
Nu är det snart Jul och många tänder levande ljus som är mysigt och stämningsfullt. 
Vi uppmanar samtliga att kontrollera sin brandvarnare och även byta batteri vid behov. 

                         
 

Styrelsen  !                                           
Styrelsen vill passa på att tillönska samtliga boende i Brf glädjen 
En riktigt God Jul & Gott nytt år i er brevlåda kommer det att ligga ett hjälpmedel som 
ni kan använda för att kontrollera er brandvarnare som även kan användas till era skor. 

 
Vänliga hälsningar styrelsen 

Ove Svensson.............................  F34 

Suzanne Hansson ........................ T8 

Marie Neman ............................. T2 

Bengt Karlson                                    T32 

Lennart Rydberg ......................... F44 

Marcus Bengtsberg                           F42 

 

Felanmälan 

 
Tele: 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 
 

Lekparksgruppen 

lekpark@gladjen.net 
 
 

www.gladjen.net 


