
 

 

 

   

                    den 25 September 2020                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 42 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Föreningslokalen i Brf Glädjen i Viksjö ! 
  
Vi har fått in en del frågor angående föreningens lokal som nu håller på att återställas  
då den nu varit stängd i 17 månader. Föreningslokalen kommer att bli tillgänglig  
när den är iordningställd och klar för användande. Då det fortfarande är en pandemi i  
världen Covid 19 så gäller de riktlinjer som folkhälsomyndigheten fastställt. Lokalen  
kan man boka genom att skicka ett mail till lokalbokning@gladjen.net . Lokalen kan  
endast bokas av boende i Brf Glädjen i Viksjö. 
 

Avstängningskranar i föreningens bostäder. 
 

                        
     
När Järfälla kommun förra året bytte vattenmätarna i föreningens lägenheter så  
upptäckte montören att många av avstängningskranarna var bristfälliga och behöver 
bytas ut. Föreningen har efter offertförfrågningar nu anlitat Jarla Rör som kommer att 
utföra uppdraget. Jarla Rör kommer att avisera när det är dags att utföra bytet. Viktigt  
att veta är att föreningen ansvarar för den avstängningskran som ligger först i den  
inkommande vattenledningen och bostadsrättsinnehavaren den andra kranen. Priset  
för den boende kommer att bli ca 1300:- efter rotavdrag som man får använda sig av.  
För hyreslägenheterna faller hela kostnaden på föreningen. Forellgränd 3-15 berörs ej 
av detta då det redan har åtgärdats vid uppbyggnaden av fastigheten. 
. 

Styrelsens arbete vad händer? 
                                                                                                                                             Styrelsen 

     
 
Styrelsen håller just nu på med en omförhandling av avtalet mellan Brf Glädjen i Viksjö 
och HSB. Detta gör man normalt sätt var 3:e år för att se över vad vi behöver och inte 
behöver ha med i avtalet. Styrelsens krav är givetvis att få ut så mycket av avtalet som 
möjligt för de pengar som vi betalar. Styrelsen kommer även att sätta budget för 2021 
i oktober. 

 
Bomöte Brf Glädjen i Viksjö ! 
 
Det har inkommit förfrågningar om att hålla ett Bomöte, vilket styrelsen tycker är bra. 
Styrelsen behöver få in vad Bomötet ska handla om så att vi kan sammanställa en  
agenda för mötet. Skicka mail på vad man vill ta upp på gladjeniviksjo@gmail.com.  
givetvis så gäller de riktlinjer som folkhälsomyndigheten fastställt för denna typ av  
sammankomst kan den ej hållas på ett säkert sätt i lokalen så får den hållas utomhus.  

 
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 


