
,,9- l,?* di.g-hrs.vst N r 6

Märies Puts & Städ har påbörjat sitt uppdrag. De städar

från nu hall, tvättstugor och toalett en gång per vecka.

Mer info om detta finns uppsatt i tvättstugan samt på

vår hemsida (www.gladjen.net). lnom kort kommer två

nya dörrar att hamna på plats i tvättstugan.

Lappar om att lämna in motioner (förslag lrll föreningsstämman 7 maj) har lagts i era

brevlådor. Motioner skall vara inne senast den 5 april. Fler medlemmar har även bör-
jat fylla i dokumentet om ombyggnader inom och utomhus. Det uppskattas och vi

efterfrågar fler, då vi ser aU många renoveringar pågår. Detta dokument finns på

hemsidan. Vi har även en ansökningsblankett för andrahandsuthyrning på hemsidan,

vilket är ett krav atl fylla i om sådan uthyrning planeras.

Lo ka

Upprustning av föreningslokalen har påbörjats. Lokalarbetsgruppen och några få

tappra boenden samlades helgen 1-2 februari för rejäl ommålning. En TV och

luftvärmepump kom även på plats. Sedan dess har många timmar gått åt för
iokalgruppen att få lokalen i skick för bruk. På tur står nu inköp av möbler och

husgeråd. Arbetsgruppen för lokalen har försökt att locka fler medlemmar till att
hjälpa till, Det har gjorts förfrågan på bomöte, sänts ut lappar både i brevlådor och på

anslagstavlor. Dcck anslöt endast ett fåtal, vilka självfallet ska ha stort tack för sin

insats! Tyvärr är inte intresset så stort för atl hjälpas åt i gemensamma utrymmen.

Vi kommer därför i frarntiden att köpa in tjänster av företag när det gäller underhåll

och upprustning. Defta kommer leda till mer kostnader och i framtiden risk för ökade

bostadsavgifter.

Vi kommer att starta en månatlig pub, information om det

kommer att skickas ut inom kort så håll utkik efter den. på

puben kan vi träffas och ta en öl eller ett glas vin och

snacka lite opretentiöst.
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den 23 februari 2014

Nu närmar sig våren och planering kring städdag och årlig föreningsstämma. Det är en

hel del administration att se över såsom inkornna, pågående och avslutande

entreprenörsavtal, planering för kommande yttne renoveringar och inre fullöversyn

hos boenden, att ge revisorer det underlag som efterfrågats, inkomna felanmälningar

mm. Det handlar även om översyn av områdets nyckelbrickor samt att få till säkra lås i

gemensamma utrymmen.
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lgru ppen

Styrelsen

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

Anki Mö11er................................. I30

Pia Bergman........."..................... F8

Hasse Alvermo............................ F20

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

Felanmälan

. 010-442 50 00

o felanmalan.mail@hsb.se

HSB Portalen

o Www-hsbportalen.se

Styrelsen

o gladjeniviksjo@gmail.com

Mer information

V.G.Viind . www.gladjen.net
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Va I be red n inge n

Valberedningen kommer nu att påbörja sitt arbete. De har i uppdrag att ersätta de i styrelsen som är valda

på 1 år. Så dom kommer säkerligen att kontakta er för att hitta intresserade. Valberedningen komrner att

presentera sina förslag på stämman

Trädgårdsgruppen
Gruppen har haft silt första möte och påbörjat att planera trädgårdarna och städdagen.

Som ni kanske har märkt så är en del träd märkta i området, det är de som trädgårdsgruppen har som förslag att

plocka ner. Så ta gärna en liten promenad och se er om, om ni har andra önskemål eller inte håller med om det

som är markerat så vill trädgårdsgruppen gärna få reda på det så fort som möjligt. Skicka då in ett mailtill

tradga rd @ gladjen.net.

Städdagen är den 26 april. Vi samlas klockan 10.00 utanför ingången till tvättstugan där uppgifter kommer att

delas ut på saker som måste göras. Det kommer att serveras någon form av enklare dryck och förtäring under

dagen.

Webben
rör att logga in på websidan så klickar ni på loggan, anger er adress som anvåndare och lösenordet är initalt

130603. Var vänlig ändra det når ni loggar in första gången till ett eget. Adressen år i form av F20 för Forellgränd

20 och T30 för Trålargränd 30. Ni kan då lägga in annonser och lite annat. Det kommer att byggas vidare på

funktioner i webben där det kommer att vara rner och rner som kornmer att kräva inloggning så det vore bra om

ni provar och känner er för. För att sen logga ut så klickar ni bara på loggan igen. Alla kommentarer, förslag eller

klagomål skickas till webmaster@gladjen.net

Cykelförnåden

Ni som inte har lämnat igen era nycklar till cykelförråden och,/eller inte hämtat ut era cyklar bör

göra det snarast. De cyklar som inte hämtas ut därifrån kommer att könas till återvinnings-

stationen i början på juni. Är ni det minsta osäker på om ni har en cykel där så ta kontakt med

trädgårdsgruppen (tradgard@gladjen.net) och boka en tid för att gå dit och kontrollera om ni

har någon cykel där.

Avslutningsvis vill vi tacka för den förbättrade sopsorteringen som skett. Trots många ombyggnationer och stora

mängder avfall servi en tydligförbättring kring hurallt avfall hanteras. Det kommer iframtiden att bespara oss

många kronor. Bra jobbat.
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