
 

   

                                 den 18 April 2018                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 32 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

 

Lekparkerna Brf Glädjen  
 
Starten för renovering av våra lekparker har skutits upp något men kommer att  
påbörjas under slutet av april, lekparkerna kommer då att stängas av helt under den  
pågående renoveringen. Renoveringen genomförs av företaget Hags och deras  
underleverantör Lekplatskonsulten. Störande arbeten får inte utföras före 07.30 och  
inte efter 18.00 . Vi kommer att få skjuta på invigningen av lekparkerna till helgen den  
30 Juni, arrangör Lekparksgruppen vi återkommer mer om hur detta kommer gå till. 
 

 
  
Vårstädning samt  Fixande 2018 
  
Vårstädning & fixande kommer att gå av stapeln den 19-20 Maj. 
Mer information om vad vi behöver göra när det närmar sig.  
                           

Ny Ekonomisk Förvaltare   

 
Vår förvaltare Magnus Boström har fått nya utmaningar inom HSB och kommer att  
lämna sitt uppdrag som förvaltare för Brf Glädjen i samband med stämman. 
I samma stund så tillträder Senada Nizancevic in som föreningens nya ekonomiska  
förvaltare vi hälsar henne hjärtligt välkommen till Brf Glädjen. 

Styrelsen 

Trädgårdsavfall  
 

    
        
Nu är föreningens trädgårdskärl utplacerade dessa kommer att tömmas på tisdagar  
ojämna veckor, vänligen se till att bryta ned avfallet i så små delar som möjligt så att  
det får plats mycket i kärlen. OBS lägg inte jord i kärlen endast sly och kvistar.  

 

Tvättstugan  
 

    
 
När ni bokat tvättstugan och kommer på att ni inte behöver tiden, vänligen boka av  
tiden omgående då det finns många boende som vill nyttja tvättstugan. Innan man  
lämnar tvättstugan så städar man efter sig, så här får det inte se ut då vi gemensamt  
ansvarar för att ha en ren och hel tvättstuga för alla boende. Skärpning omgående.  
 

Vänd sida  

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 



 
 
Skadedjur  
 

                     
 
Delar av Trålargränd har drabbats av råttor, vi har haft anticimex på plats för kontroll de har uppmanat oss att inte 
mata fåglar då det drar till sig råttor som äter det mesta som erbjuds, samt att ej samla på sig skräp och dyligt på 
verandor som också lockar till sig dessa varelser.  
 

 
Ommålning miljöhus och tvättstuga föreningslokal. 

 

   
 
Styrelsen har tagit in offerter på ommålning utvändigt av miljöhus samt tvättstuga/föreningslokal. Den som styrelsen 
valt att anlita för detta projekt blev Peter Björklunds Måleri AB. Start under försommaren datum ej fastlagt ännu. 
 

Nos och spaningspatrullen  
 

  
 
Till våra hundägare i Brf Glädjen läs mer om nos och spaningspatrullen på föreningens hemsida 
ett mycket bra initiativ där man kan gå på utbildning se mer hur man kan anmäla sig.   
   

 
 
Glöm ej föreningstämman  
 

  
Glöm ej föreningstämman den 23/4-2018. 
Plats Viksjöträffen klockan 18.00.   

 
Vänliga hälsningar styrelsen 


