
 

Glädjebrevet Nr 19 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Glöm ej föreläsningen 7/10-2015 19.00 vad innebär det att bo i Brf !

      
Michael Wallbom från HSB kommer att hålla en föreläsning för oss i Brf Glädjen om 
vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening,föreläsningen äger rum i vår  
föreningslokal den 7/10 klockan 19.00 hjärtligt välkomna.   
 
Nytt pris vid hyra av lokalen för Barnkalas!             
Priset är nu ändrat vid hyrning av lokalen till följande Barnkalas 250:- övriga            
tillställningar i lokalen är oförändrad 500:- bokning sker som vanligt via lokalbokningen. 
 
Städdagen inträffar i år den 24/10 ! 
Vi kommer i år att sätta upp en agenda på vad vi tillsammans behöver göra denna dag. 
Vi hoppas att alla som känner att de kan greppa en kratta, spade eller sopborste  
ställer  upp och gör vårt område fint.    
Samling vid tvättstugan 10.00 vid lunchtid kör korv grillning i trålarparken ca: 12-13.  

                                                  
                                        
Styrelsen              

Mystiska typer i vårt område !  

                                     
 
Vi har på sista tiden haft flera ovälkomna gäster som är och spanar på och utanför  
vårt område. De läggs ut små stenar och dylikt utanför våra dörrar för att se om det är  
någon hemma, vid något tillfälle har man helt enkelt öppnat dörren och gått in. 
Vi vill därför upplysa om vilka som rör sig i området med vår vetskap. Vi har så klart  
våra kära byggare/målare från E4 bygg och Aspudden som varit här i 1 1/2 år nu. 
Vi har även folk från Tak Teknik det står på deras ryggar att de kommer därifrån, till  
sist är Lövhagen här ibland och blåser löv och krattar m.m. , övriga personer som rör 
sig i vårt område ska man kolla lite extra.  Ta del av vad grannsamverkan innebär. 
 

Utan för våra Soprum ska det inte se ut så här  !                                            
Det är både tråkigt och tjatigt att vi måste ta upp detta varje gång nu får det bli ett 
slut på detta ofog, släng inte grovsopor på det här sättet det ser verkligen inte 
trevligt ut släng dessa vid ÅVC Görväln. Med hopp om förståelse vi kan bättre. 
 

   
 
 
Vänliga hälsningar styrelsen 

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

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

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

Daniel Tennstråle                             T39 

Bengt Karlson                                    T32 

Lennart 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 


