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Styrelsen

Ove §vensson.,....,...,..,,,...,,,..,.,,,, F34

Anki Mö1}er......",..."."...................T30

Pia 8ergman................................ F8

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

Lennart Röste.............................. F44

Zandra Tennstrå1e...,...,......,..,..,., T39

iristoffer Hägglöi....,..".......,,.,.,-.. T24

Felanmälan

r 010-4425000

. felanmälan.mäil@hsb.se

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

Grovsoporna
styrelsen har beslutat att öppna grovsoporna igen. Nu kommer man få gå och låna en bricka för
att komma in igrovsoprummet. Brickor finns att låna hos samtliga medlemmar i styrelsen fram

till klockan 20.00 på kvällarna.

vi måste som förening själva ha koll på vad som slängs där, det som händer närvi inte sköter
det är att kostnaderna för sopor skjuter i höjden som kommer att resultera i höjda

månadsavgifter. För att på ett enkelt sätt få reda på vad som gäller för sopor så finns det en

väldigt bra hjälp, http://www.soren.nu

lnformation.
Vi i styrelsen är väldigt nyfikna på hur vi på bästa sätt kan sprida information. Vi har idag tre
möjliga sätt att sprida information.

- Vi kan anslå information på anslagstavlorna som finns vid soprummen och vidcykelförråden.
- Vi kan skicka ut meddelanden som dettä så att alla får det i sin brevlåda.

- Vi kan använda webben

Alla sätt fungerar och samtliga har för och nackdelar men vi vill gärna höra på vilket sätt ni vill
ha informationen från oss, Så klipp av den nedre delen av det här bladet och fyll i vilken adress

du/ni bor på (ex T30 för Trålargränd 30), kryssa i det alternativet som pässar er bäst. OBS kryssa

enbart ett alternativ.

Lämna den ifyllda lappen i brevlådan på F20 senast den 8 september.

Kräftskiva"
Sen hoppas vi att många tar tillfället i

akt att njuta av kräftor och samtidigt

får möjlighet att träffä grannarna.

Vi ses dår !

Jag / Vi bor på

Jag 1Vi vill helst ha informationen på anslagstavlorna

Jag I Vi vill helst ha informationen utskickad

lae /Vi vill helst ha informationen via web / mail

1

3


