
 

 

 

   

                         den 26 Augusti 2020                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 41 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Föreningsstämma 2020 ! 

 
  
Årets föreningsstämma genomfördes i år genom poströstning på grund av den  
pandemi som råder i Sverige och världen. Stämmoprotokollet ligger nu upplagt i  
HSB portalen om ni inte kan logga in kontakta HSB så hjälper de till.  
 
Höststädning & Fixardagar 2020 

              
                         
Höstens städ & fixardag inträffar den 19 & 20 September mellan 10-15. 
förslag och idéer på vad som kan göras till kommande städ och fixardag tas tacksamt  
emot via mail på gladjeniviksjo@gmail.com eller lapp i brevlådan tvättstugan.  
Ett förslag är att vi fortsätter att byta ut reglar och staket på parkeringsplatserna så att 
det blir enhetligt med infarterna på Trålarparkeringen och Forellparkeringens infart. 
En lista med de inkomna förslagen sätts upp på dörren bakom tvättstugan där vi 
har trädgårdsutrustning. Vid ca 12-13 så grillas det korv så att vi kan få ny energi. 
Föreningen har beställt en container för grovsopor så passa på och släng saker 
som ni vill bli av med. 
 

Nya skyltar och in och utfartsspeglar vid parkeringarna 
                                                                                                                                             Styrelsen 

    
 
Som ni säkert har sett så har föreningen satt upp in och utfartsspeglar vid infarterna på 
Trålarparkeringen & Forellparkeringen för att få bättre sikt och minska risk för olyckor. 
Vi alla som kör bil, mc, moped måste ”minska hastigheten” på våra parkeringar  
och på våra gångvägar inne i området då det ibland körs alldeles för fort. Barn  
är oberäkneliga så kan de helt plötsligt rusa ut på parkeringen och då kan  
olyckan vara framme. Enligt lagen får du köra i ”gångfart”. Vilken hastighet  
det är står inte i lagen, men generellt brukar man räkna med 7 km/h. 
 
 
 
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 
 

https://www.hsb.se/norrastorstockholm/ 

 

Kontaktuppgifter 
Styrelsen       

gladjeniviksjo@gmail.com    

 

Lokalbokning 

lokalbokning@gladjen.net   
 
 

Trädgårdsgruppen 

tradgard@gladjen.net   
 
 

Lekparksgruppen 

lekpark@gladjen.net  
 
 

https://www.gladjen.net  


