
 

 

Classified as Internal 

   

                          den 23 April 2020                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 40 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Dörr loppis i Brf Glädjen. 

  
Som ni säkerligen har uppmärksammat så kommer det att vara en dörrloppis i  
Brf Glädjen till helgen om man vill vara med så kontaktar man Göran T59 för info.  
 
Mail från samfälligheten Ateljén  
 

 
Vi i samfälligheten Ateljén som ligger granne med er (på andra sidan ledningsgatan)  
har uppmärksammat att era medlemmar ibland parkerar på våran gästparkering på  
Palettvägen. Därför skulle vi vilja att ni gick ut och informerade om att det inte är tillåtet  
utan parkeringen är bara till för våra medlemmar och deras besökare. 
Vi vill gärna förvarna er då ni inte är de enda som parkerar där och vi nu överväger att  
börja bötfälla bilar som inte hör hemma på parkeringen. 
                                                                                                                                                                                   

Städdagen & Fixardagen 9-10 Maj 10.00 – 14.00 
                                                                                                                                             Styrelsen 

   
 
Städ & Fixardag 9-10 maj ! Vi kommer att bygga upp ett likadant infartsplank som på 
Forellparkeringens infart. Till detta projekt är det med glädje vi kan informera att 
Micke Bergman F8 kommer vara projektledare för infartsplank Trålarparkeringen.  
Vad som mer behöver göras kommer det att sättas upp en lista på städdagen.  
Föreningen har beställt container där man kan slänga saker som annars ska lämnas  
på återvinningen öppnas efter 14.00.Givetvis så grillar vi korv med bröd klockan 12.00 
så vi fyller på energibehovet. Om du känner dig det minsta sjuk så ska du inte deltaga  
på städdagen. Vi ska följa de regler som folkhälsomyndigheten har bestämt vi håller  
avstånd från varandra så att alla kan känna sig trygga. 
 
Föreningsstämma 2020 ! 

  
Årets föreningsstämma som ändrades till den 23 Juni är i dagsläget osäkert om den  
kan genomföras på normalt sett. Styrelsen tittar på olika lösningar och återkommer så  
snart vi vet mer. Årsredovisningen kommer att delas ut till medlemmar nästa vecka. 
 
Vänliga hälsningar styrelsen 

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

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

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

Bengt Karlson                                    T32 

Lotta Ståhlberg         ......................T53 

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 


