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Glädjebrevet Nr 43 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Budgeten för 2021  

  
Budget för Brf Glädjen klar föreningen kommer att höja avgiften med 3% för 2021.  
Det ligger i fas med vad föreningens leverantörer av tjänster höjer sina priser med. 
I Budgeten har styrelsen även avsatt medel för att fortsätta att amortera på våra lån.   
 

Matavfall 2021. 

 
 
Alla Järfällas flerbostadshus och bostadsrättsföreningar ska ha ett system för  
insamling av mat senast den 31 december 2021. Styrelsen håller nu på att se över  
hur det ska se ut hos oss i Brf Glädjen och våra sophus, så att vi kan vara delaktiga  
av insamling av matavfall. När du sorterar dina matrester är du med och skapar  
biogödsel till våra odlingar och biogas till bussarna. Dessutom minskar ditt restavfall  
med en tredjedel, bra för både miljön och din plånbok. Mer information om det här när  
det närmar sig start för Brf Glädjen. 

 
Bomöte/Föreningslokalen Brf Glädjen i Viksjö  

                                                                                                                                  
 Styrelsen  

Tyvärr har utvecklingen på Coronafronten inte gått vår väg ännu utan riskerna är för  
stora för att kunna genomföra ett Bomöte. Med anledning av de skärpta regler som  
gäller vid sammankomster från Folkhälsomyndigheten sida så skjuter vi fram Bomötet 
tills det är säkert att genomföra och alla har möjlighet att deltaga. Föreningslokalen är 
nu iordningställd men kommer att hållas stängd för uthyrning tills nya riktlinjer för  
sammankomster kommer från folkhälsomyndigheten. Vi sparar de förslag till bomöte  
som inkommit in från er boende, det går givetvis att komplettera med fler saker man  
vill ta upp på ett kommande bomöte, maila då till gladjeniviksjo@gmail.com 

De boendes hälsa i Brf Glädjen kommer alltid i första hand. 
 
Ny Fiber till Brf Glädjen 2021 

          
 
I dag är Brf Glädjens fiber uppkopplade mot Järfälla Hus som har sagt upp avtalet till  
Juni 2021 med Telia. För att Brf Glädjen och 2 andra föreningar ska kunna ha kvar  
fiber så behöver Telia Gräva ny fiber. Styrelsen sade upp Zitius avtalet förra året och  
förhandlade om det med Telia som köpt upp Zitius. Då Brf Glädjen i årsskiftet  
2019 - 2020 slöt ett avtal med Telia så kommer de att göra denna åtgärd att  
gräva ny fiber utan några kostnader för Brf Glädjen. 
 
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 


