
 

Glädjebrevet Nr 24 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Rengöring av hängrännor  ! 

 
Nu under hösten så kommer man att rengöra alla hängrännor så det kan bli lite spring  
på våra tak från entreprenörens personal. 
 
Trädgårdsavfall !     

 
Efter vecka 45 på Tisdagen så är trädgårdsavfallet stängt för säsongen.  
Om man behöver slänga trädgårdsavfall så hänvisas ni till ÅVC Görväln eller Lövsta. 
 
Vi har återigen drabbats av inbrott  ! 

 
Föreningslokalen samt tvättstugorna har dessvärre återigen haft påhälsning av tjuvar. 
Ingenting stals men en hel del skadegörelse blev det, har man information iaktagelser 
om det här under helgen 23-25 September kontakta då polisen. 
     .  Styrelsen                                            
Parkeringsplatser  !  

 
Järfällahus AB har sagt upp de garage och parkeringsplatser i området kullen som  
hyrts av några medlemmar och hyresgäster i vår förening. Detta har skapat en del  
ryktesspridning som vi nu vill klargöra hur det ligger till. När föreningen ombildades  
2013 så sades samtliga p-platser upp från de som ej var skrivna i föreningen.  
Föreningen har således ingen inblandning till orsaken om varför Järfällahus AB har  
gjort denna uppsägning nu som en del ryktesspridning handlat om. De som drabbats 
får kontakta HSB som sköter kön för uthyrning av parkeringsplatser i föreningen. 
 
Rengöring av till och frånluftsventilations aggregat 
Vi kommer att lägga upp skötselmanualer på de aggregat som finns i föreningen så  
att man kan ta del av hur dessa ska rengöras och skötas.  
 
Sandlådorna i våra parker. 

 
Under städdagen så byttes sanden ut och vi införskaffade nya nät för att försöka  
förhindra katter att använda sandlådan som latrin, när ni har vart och lekt med era barn  
vänligen sätt tillbaks nätet för allas trivsel. Då vi bytte sanden själva så minskade  
kostnaden för föreningen med ca 20000:- tack alla som hjälpte till. 
 
Vänliga hälsningar styrelsen 

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

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

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

Bengt Karlson                                    T32 

Katarina 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 


