
 

Glädjebrevet Nr 18 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Återigen har vi drabbats av Inbrott i Föreninglokalen !      

     
Föreningen har haft inbrott i tvättstugorna och vår föreningslokal natten mellan den  
12-13 augusti.den här gången har man inte fått med sig något av större värde men  
det blev en hel del skador på fönster lås och dörrar. Styrelsen kommer nu att vidta  
åtgärder för att avskräcka ytterligare inbrottsförsök. Stryrelsen har polisanmält  
händelsen, iaktagelser som gjorts under den aktuella perioden kan lämnas till polisen. 

 
Bygglovsansökan vid renovering i bostad & altanbyggen ! 

  
När ni beslutat er för att renovera/bygga skicka en skiss på mail eller i tvättstugans  
brevlåda med beskrivning på vad ni vill/tänker göra så att ni kan få godkännande  
från styrelsen. Ni som redan har gjort renovering utan godkännande från styrelsen  
så vill vi även här få in en skiss på vilka ändringar som gjorts i bostaden. 

 
OBS ! Glöm ej att teckna hem försäkring med bostadsrättstilägg !            

     Styrelsen 
Styrelsen har valt att ta bort det kollektiva ”bostadsrättstillägget” från den 1/9-2015.                 
Vad innebär då detta ?, jo den enskilde medlemmen måste teckna en försäkring 
”bostadsrättstillägg” med sitt egna försäkringsbolag senast den 1/9-2015.    
Det här berör inte föreningens hyresgäster.  

              
Soprum mycket tjat men tyvärr nödvändigt !  

                                              
Våra soprum är avsedda för hushållssopor elavfall kartonger tidningar glas mm,det är  
viktigt att vi alla hjälps åt med att lägga rätt sorts sopor i rätt sorts kärl anvisning finns i  
soprum. När det gäller Kartonger de tar mycket plats om de inte pressas ihop och då  
får det inte plats mycket i kärlen, Grovsopor hanteras enligt föregående glädjebrev.            
 

Föreläsning vad innebär det att bo i en Bostadsrättsförening ?   
 

 
 
Vi har nu bokat in föreläsning för oss i Brf Glädjen enligt tidigare stämmobeslut om 
vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening. Den här föreläsningen kommer att  
hållas i vår föreningslokal den 7/10 klockan 19.00.  
Mer om detta kommer i ett separat utskick. 

 
Fortsättning baksidan av dokument. 

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

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



 
 
 

Nyhet på hemsidan www.gladjen.net ! 

 

 
 
På vår hemsida så har det lagts upp en kalender där kommande händelser läggs in till exempel städdagar 
gemensamma aktiveteter för boende i Brf glädjen mm. 
 
 

Ny Styrelse i Brf Glädjen !  
 
Så här ser styrelsen ut efter stämmans beslut den 8 Juni och styrelsens konstituering. 
 

Ove Svensson              Ordförande  Ledamot 
Daniel Tennstråle        Vice Ordförande/Fastighet & Bygg Ledamot  
Suzanne Hansson       Sekreterare/Information  Ledamot 
Marie Neman                Ekonomi/Information Ledamot 
Bengt Karlson              Information/Webbansvarig Ledamot  
Lennart Rydberg          Fastighet & Miljö Suppleant 
Marcus Bengstberg     Miljö & Bygg Suppleant 
 
 
 
Vänliga hälsningar styrelsen 
 

 


