
 

Glädjebrevet Nr 23 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Ny Förvaltare & Ekonom via HSB till Brf Glädjen 

 
Vår förvaltare Fredrik Åman har fått andra arbetsuppgifter hos HSB så vi får en ny  
förvaltare Pontus Persson från den 1/5-2016. Vi har även fått en ny ekonom Magnus  
Boström som ersätter Ann-Charlotte Söderlind, även hon har fått andra arbetsuppgifter. 
Vi hälsar Pontus & Magnus hjärtligt välkomna till Brf Glädjen i Viksjö.  
Och vi önskar samtidigt Fredrik & Ann-Charlotte all lycka med sina nya uppdrag.  
 
 
Grillning Utomhus  
 

 
Våren är här och värmen också förhoppningsvis, många av oss tar fram grillen och  
grillar. Vi vill påminna alla om att vara aktsamma och tänka på säkerheten när nu  
grillsäsongen startas upp och följa de ordningsregler som gäller när man grillar, finns  
att läsa på hemsidan.        Styrelsen                                            
 
Besiktning av den yttre renoveringen genomförd 
Besiktning av den renovering som pågått i 2 års tid har nu genomförts och E4-Bygg  
och Aspuddens måleri tar fram en åtgärdsplan för de brister som påtalats. Några har  
undrat över vilka färgkoder som använts vid renoveringen, de här har använts  
Alcro bestå täckfärg den vita kulören heter S0500-N, den gula är också Alcro bestå  
med en Jotun brytning som heter Jot 1371. 
 
 
 

   
Garantiservice värmepumpar köpta genom IVT 

 
Ni som köpt värmepumpar via IVT kommer att kontaktas gällande garantiservice 
trolig tidpunkt Juni och Augusti.  
 
Växtlighet på husfasad 
Den växtlighet som slingrar sig upp på fasaden som är högre än 2 meter ska tas bort.   
 
Föreningstämma rätt datum och tid fel dag 
I kallelsen till föreningstämman står det Måndagen den 19 Maj, Tyvärr så har  
tryckfelsnisse vart framme det skall givetvis vara Torsdagen den 19 Maj 2016. 
Observera att det är ny lokal för årets stämma Barkarby församlingshus ABC 
ligger bakom barkarby kyrka på kyrkvägen. 
 
 
 
Vänliga hälsningar styrelsen 

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

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

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

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 


