Den 19 Aug 2019

Glädjebrevet Nr 37
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö

Höststädning !

Höststädning & fixarhelg inträffar den 7 – 8 September 10.00 vid föreningslokalen.
Visa er delaktighet genom att skicka in förslag på vad som vi tillsammans kan tänkas
göra. Maila förslag gladjeniviksjo@gmail.com eller lägg en lapp i brevlådan tvättstugan.
När förslagen inkommit så gör vi en sammanställning och sätter upp arbetsbeskrivning
på vad som behöver göras. För boende i Brf Glädjen så har vi även i år beställt en
container för grovsopor som öppnas upp efter att städningen slutförts så passa på att
gör er av med de grov-sopor man har samlat på sig. OBS ! Gör ert grovsopsavfall
så platt som möjligt så att containern utnyttjas maximalt. Korvgrillning klockan 12.00.

Rökning förbjuden i Brf Glädjens lekplatser !

Den 1 juli kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna lekplatser och
entréer. Om en bostadsrättsförening har en lekplats på sitt område dit andra än enbart
de boende kan ta sig omfattas denna lekplats av regelverkets rökförbud.
För er som varit i våra båda parker har kanske redan sett skyltarna om förbudet.

Återställning efter branden !

Återställandet efter branden Forellgränd 3-15 fortgår enligt återställningsplan.
Planerat datum när allt ska vara klart är midsommar 2020.

Biltrafik och parkering !

Ove Svensson............................. F34
Suzanne Hansson ........................ T8
Marie Neman ............................. T2
Bengt Karlson
T32
Lotta Ståhlberg .........................T53
Marcus Bengtsberg
F42

Felanmälan
Tele: 010-442 50 00

Styrelsen vill återigen påminna om hastigheten på föreningens område.
För några veckor sedan så var det en incident med barn på cykel och bil som kunde
slutat riktigt illa. Snälla respektera hastigheten Snigelfart i Brf glädjen på parkeringen
och i bostadsområdet. Styrelsen ser över behov av fler fartgupp på parkeringarna och
på gångvägarna. OBS ! parkera bilen med fronten mot huskroppen så att avgaser inte
tar sig in i bostäderna.

Huskurage !

felanmalan.mail@hsb.se

HSB Portalen
www.hsbportalen.se

Kontaktuppgifter
Styrelsen
gladjeniviksjo@gmail.com

Lokalbokning
lokalbokning@gladjen.net

På stämman den 28/5-2019 så antogs motion 7 gällande huskurage.
Boende i Brf Glädjen kommer få mer information i sin brevlåda om huskurage.

Trädgårdsgruppen
tradgard@gladjen.net

Lekparksgruppen

Vänliga hälsningar styrelsen

lekpark@gladjen.net

www.gladjen.net

