
 

   

den 18 Jan 2018                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 31 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

God fortsättning på 2018 
Lite information om vad som kommer att hända under året ? 
 
Lekparkerna 
 
Under våren så kommer föreningen att gonomföra en totalrenovering av våra  
lekparker, de kommer således att stängas av helt under den pågående renoveringen. 
Uppdraget för renoveringen ska genomföras av företaget Haags. Styrelsen vill rikta 
ett stort tack till lekparksgruppen som har varit drivande och tagit fram förslag på  
hur lekparkernas utseende kommer att bli, temat för lekparkerna har hela tiden varit  
båtar och det framtagna förslaget som utsågs blir pirater. Om man är nyfiken på hur  
det kommer att se ut så finns det en skisser upplagda på föreningens hemsida.  
Mer information kommer när startdatum är fastställt för första spadtaget.  
Invigning av dessa lekparker kommer att ske den 2 Juni 2018 vilket sammanfaller  
med Brf Glädjens 5 årsjubileum som är den 3 Juni. 

  
Vårstädning & Höststädning samt  Fixande 2018 
  
Vår & Höst städning & fixande kommer att gå av stapeln i Maj och September. 
Mer information om exaktare datum och vad vi ska göra när det närmar sig.                       
      Styrelsen  
 

Parkeringsplatser Brf Glädjen justering av hyra 
         
Föreningen kommer att säga upp samtliga hyreskontrakt gällande parkeringsplatser.  
Men bara lugn samtliga får givetvis tillbaka den plats som man tidigare haft. Att man   
säger upp samtliga p-platser är ett engångsförfarande som man måste tillämpa när  
man ska göra ändringar på hyran. Avgiften har inte justerats sedan ombildningen 2013.  
De nya priserna blir el-plats 320:- och de utan el till 220:- per månad. 
 
Skyltning Profilering 
 
Föreningen kommer att beställa en flaggstång som placeras utanför tvättstugan med  
föreningens logga på flaggan. Skyltning i området samt parkeringsplatserna  
kommer också bytas ut under våren med föreningens logotype.   
 
Föreningstämma 
 

 
Årets föreningstämma kommer i år att genomföras den 23/4-2018. 
Plats Viksjöträffen klockan 18.00.   

 
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 


