
 

 

    

                         den 13 Februari 2021                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 44 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Nytt avtal med HSB ny Ekonom 

                                             
 

Brf glädjen i Viksjö har nu tecknat ett nytt 5 årigt avtal med HSB gällande Administrativ 
förvaltning & Fastighetsdrift. Det nya avtalet innebär att föreningen inte får några höjda 
avgiftskostnader för 2021 för dessa tjänster. Föreningens Ekonom hos HSB Johan  
Brage har fått ett annat jobb. Föreningens nya HSB Ekonom blir Senada Nizancevic. 
 
Kranbyten vad händer ? 

  
 
Många frågor angående kranbyten har inkommit om varför det inte blivit utfört. 
orsaken har delvis varit att en av föreningens serviceventiler (Avstängningskran)  
missats att byta ut. Då kan man inte på ett säkert sätt kan stänga av vattnet hela 
längan F31-F51 + F1. Jarla rör har även haft stora sjukdomsbortfall Jarla rör  
kommer att avisera de boende när arbetet återupptas och man kommer att starta upp  
på Trålargränd. 
 
Föreningsstämma 2021   
 

                                                                                                                                
 Styrelsen  

Riksdagen har beslutat att förlänga lagstiftningen om poströstning att gälla även 2021. 
Årets föreningsstämma kommer även i år att genomföras genom poströstning på  
grund av de rådande regler som gäller, föreningsstämman kommer att hållas den  
16 Juni. Mer information om motioner kommer att delas ut under vecka 7 i samtliga  
medlemmars brevlådor. 
 

 
Tvättstugan !    
 

   
En boende inkom med ett brev angående tvättstugan där det saknades städutrustning. 
Föreningen har nu införskaffat ny städutrustning och satt upp ett skåp där det förvaras. 
På skåpet finns de allmänna skötselinstruktioner som gäller i tvättstugan. 
Stort tack till dig anonyme brevskrivare som gjorde att vi i styrelsen fick vetskap om  
detta så att det kunde åtgärdas. Den tvättmaskin som vart trasig ett tag i den ena  
tvättstugan har dömts ut och bytts ut till en ny maskin. 
. 
 
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 


