
 

Glädjebrevet Nr 26 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Telefonpåringningar & Besök av Larmförsäljare ! 

 
Som vi tidigare meddelat i höstas så förekommer det att personer kontaktar boende  
per telefon om att de vill få tillträde till er bostad för genomgång av ventilation/sotning.  
De här har tydligen inte upphört, om ni får ett sådant samtal så ska ni tacka nej till  
deras erbjudanden oavsett om de hotar med att ni står ansvariga hänvisa dem till  
styrelsen. Om föreningen behöver tillgång till er bostad för någon åtgärd eller  
besiktning framöver så kommer ni att aviseras genom styrelsens förvaltare HSB om  
vad och varför man behöver tillträde till bostaden. Det har även uppmärksammats att 
det i området gått omkring försäljare av hemlarm med röda jackor samma som  
Sector Alarm. Dessa personer har inte kunnat legitimera sig och är således ej seriösa. 
 
En av våra boende har drabbats av inbrott  !  

 
En av våra boende på F51 drabades av inbrott den 20/2-2017 efter 17.00 på kvällen  
man har gjort inbrottet via alatandörren. Ni som har upplysningar om detta kontakta  
polisen, det är bra om ni tänder belysning på uteplatserna då tjuvar är ljusskygga.             Styrelsen                                           
 
 

Planerat driftuppehåll på vårt fibernät ! 
2017-03-14 02:00:00  Beräknad vara klart 2017-03-14 06:00:00 

    
 
Den 14/3, natten mellan Måndag och Tisdag, mellan klockan 02 och 06 planerar vi ett  
arbete som kommer påverka all trafik för samtliga tjänsteleverantörer.               
 
 
Föreningsstämma Brf Glädjen i Viksjö 2017. 
 
 

 
 
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 10/5-2017 plats Viksjöträffen. 
Mer om motioner till årets stämma kommer att delas ut i samtliga medlemmars  
Brevlådor den 24 Mars. 
 
Vänliga hälsningar styrelsen 

 

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

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

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

Bengt Karlson                                    T32 

Katarina 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 


