
'---

\jLl,rlltl

tr]RBr GI.Ät).i§1N
IVlKS.t()

dcn 22 oktobcr 2013

Arbete
pågår

Till sist vill vi i styrelsen gärna heja fram Sverige i fotboll med er. Därför

öppnar vi upp lokalen för att se TV matchen Sverige - portugal tisdagen

den 19:e november. Medtag eget snacks och dryck:)

Välkomna!

Styrelsen

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

Anki Mö11er......-.......................... T30

Pia Bertman............................,.. F8

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

Lennart Rydber9.................. -...... t44

Zandra Tennstråle ...................... I39

jourtelefon

o 073 - 5755833

r,,r7qr6,.glad jen.net

Felanmälan

r 010-442 50 00

o felanmalan.mail@hsb.se

G!ädjebrevet Nr 3

Styrelsen har även hanterat förfrågningar gällande ordningsregler och reno-

veringar inomhus, önskemål om inköp av fler gemensamma trädgårdsred-

skap samt besvarat en hel del inkommande e-post

(gladjeniviksjo@gmail.com) kring diverse olika frågor från medlemmar och

hyresgäster. Den nya styrelsetelefonen har kopplats på och det går att nå

styrelsen via telefon nummer 073 - 5755833

Nu stundas det mörkare årstid och advent står för dörren. Vi kom-

mer inom kort att kalla till bo möte med glögg. I och med det så vill

vi påminna om den ökade risken för bränder som sker under vinter-

halvåret, då vi tänder fler levande ljus. Vi uppmuntrar därför samt-

liga boenden att kontrollera batterier i brandvarnare och införskaffa

brandsläckare. Rekommendation är att hushåll införskaffar 6 kg

brandsläckare.

Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö

lnformation.
Vi i styrelsen vill inledningsvis tacka alla boende för engage-

manget vid höstens städdagl

Det var roligt att se så många utomhus, både på sina egna tom-

ter och i området. Det vi tar med oss till vårens städdag är att vi

kommer behöva fler betydligt större containrar för trädgårds-

avfall. De trädgårdsavfallshögar som ligger i området kommer

inom kort att hämtas av Svensk Markservice.

För övrigt så händer det en hel del inom föreningen, Nästa års budget kommer med stöd av

HSB att sättas inom kort och det har därför påbörjats översyn av fastigheternas yttre underhåll,

lekplatsernas renoveringsbehov och en hel del annat. Översyn av ventilationssystemen är på

gång, skadad vattenledning åtgärdas, anslagstavlor har bytts ut, trasig tvättmaskin åtgärdats

och kärl för mindre trädgårdsavfall har kommit på plats. Styrelsen har även haft uppföljningar

med Hyresgästföreningen gällande lokalen. lnom kort kommer även ett skåp för farligt avfall att

placeras i soprum samt JärfällaHus-loggorna runt om på områdets fastigheter att tas bort.

Vii n lig a halsn i ngar styrelsen


