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Lekparkerna 
 
Äntligen så har totalrenoveringen av föreningens båda lekparker påbörjats orsak till 
förseningen är som förmedlats i tidigare utskick leveransförseningar på det material 
som var beställt till de båda parkerna. När det gäller buskar och växtlighet så kan en 
del buskar komma att tas bort för att säkerställa lekparkernas skyddsområde. 
Vi ber er att hålla lite extra koll och informera era barn om byggnadsarbetarna och  
deras grävskopor som rör sig inne i bostadsområdet. När våra nya lekparker är klara  
och EU besiktigade så kommer det att hållas Invigning av lekparkerna arrangemanget  
hålls av Lekparksgruppen där en hel del aktiviteter utlovats. Datum för invigningen  
återkommer vi med då vi har fått slutdatum faställt av Lekplatskonsulten. 
 

  
 
Målning soprum & tvättstuga/föreningslokal. Felaktigt avfall.   
 
Den påbörjade ommålningen har gjort ett uppehåll och återupptas i början eller i  
mitten av Augusti då snickare ska byta trasiga brädor och montera vita knutbrädor  
på byggnaderna. Styrelsen har vid ett flertal gånger påpekat problemet med att det 
i föreningens båda soprum slängs saker som ej hör hemma där, så här såg det ut           Styrelsen  
vecka 28 i soprummet Forellgränd. Förra månaden så fick föreningen betala 6500:-  
i extra avgift för liknande saker som lämnats av boende i Brf Glädjen. Styrelsen  
anser att det är onödiga kostnader. Dessutom så har man lagt färgburkar med färg  
kvar i det räknas alltid som miljöfarligt avfall och lagen har väldigt strikta regler hur  
miljöfarligt avfall ska hanteras. Det här måste ”omedelbart” upphöra att vi slänger  
saker som vi själva har ansvar för att transportera till återvinning i Görveln. I slutändan  
så är det alla vi medlemmar som står för den här kostnaden gemensamt vilket givetvis  
påverkar om man som förening behöver höja avgifterna framöver.  
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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 



Tvättstugan Bokning av tider  
 
Den tvättmaskin som varit trasig en längre tid har nu bytts ut av Söderkyl den är inte  
I bruk ännu då vi måste koppla den på varmvatten det är beställt rörmokare till vecka 28 
som ordnar rörinstallation. Det är jätteviktigt att man avbokar sina tider i tvättstugan om  
man inte tänkt använda i tid då det finns ett stort behov av föreningens boende att kunna  
använda våra 2 tvättstugor, vid kontroll så var det totalt 29 pass under Juni månad som  
inte avbokats. Det finns en hake med föreningens bokningssystem om man går till tvättstugan  
efter att passet påbörjats så kommer man inte åt att avboka det, så vet man att man ej 
kommer att utnyttja sitt pass avboka i tid.  
 

   
 
 
Ordningsregler i BRF Glädjen 
         
Styrelsen har nu korrigerat de ordningsregler som gäller för boende i BRF Glädjen  
Dessa bifogas i detta utskick läs igenom dessa och ta del av dem, de finns även på  
föreningens hemsida www.gladjen.net . 
 

 
 
 
Styrelsen önskar samtliga boende i Brf Glädjen en trevlig sommar 
 

 
  
Vänliga hälsningar styrelsen 


