
 

 

   

                          den 2 Februari 2020                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 39 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Vad händer med återuppbyggnaden efter branden av F3 – F15. 
Vad händer ?.  
Tidsplanen ligger fast sedan tidigare att det ska bli klart till början av juli.  
Det som gjorts är att man har sanerat fastighetens samtliga lägenheter vilket har tagit  
en hel del tid i anspråk. När saneringen var klar så påbörjades invändig återställande 
av lägenheterna med allt vad det innebär el vatten avlopp . Entreprenören Axela och 
försäkringsbolag har inbokade möten med de boende gällande materialval på kök och  
badrum. Just nu pågår takarbeten som måste vara klart innan murning av fastigheten  
kan påbörjas, beräknad start för murning vecka 7.  
Takarbetet styr sluttidsplanen som uppdateras efter resans gång.  
 
Vårstädning & Fixardagar 2020 

     
                         Styrelsen 
Vårens städning & fixardag inträffar i år den 9 & 10 Maj mellan 10-14. 
förslag och idéer på vad som kan göras till kommande städ och fixardag tas tacksamt  
emot via mail på gladjeniviksjo@gmail.com eller lapp i brevlådan tvättstugan.  
Ett förslag är att vi fortsätter att byta ut reglar och staket på parkeringarna, och se om  
vi kan göra en likadan infart på Trålarparkeringen som på Forellparkeringens infart. 
                                                                                                                                                                                  

Papperskorgarna i Brf Glädjen 
                                                                                                                                             Styrelsen 

 
 
Papperskorgar i området har vid ett flertal tillfällen använts för att slänga påsar med  
hushållssopor. Det är naturligtvis inte tillåtet. Det medför risk för att skadedjur som  
råttor etablerar sig i vårt område. Dessutom en onödig kostnad då vår markförvaltare  
tömmer vid behov och debiterar vår förening. Hushållssopor i soprummen och papper  
eller annat icke ätbart i papperskorgarna. 
 
Föreningsstämma 2020 ! 
 

  
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 21 April. 
Mer information om motioner kommer att delas ut under Februari månad i samtliga  
medlemmars brevlådor. 
 
Vänliga hälsningar styrelsen 

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

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

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

Bengt Karlson                                    T32 

Lotta Ståhlberg         ......................T53 

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 


