
 

 

 

    

                                 den 16 Mars2021                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 45 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Städ & Fixardagar 24-25 April                                             
 

Städ & Fixardag 24-25 April !  
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.  
Föreningen har beställt container där man kan slänga saker som annars ska lämnas  
på återvinningen öppnas efter 14.00. Korvgrillning klockan 12.00 så att 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, toaletten i lokalen är öppen handsprit finns. 
 

Stamspolning                                                                                                                                
  

Föreningen har tagit hjälp av Svensk röranalys som genomfört filmning av stammarna  
i en lägenhet på grund av baksug i en toalett. Slutsats: Vi kan notera att det är ett 90  
graders gren till toaletten som gör att vattnet slår tillbaka mot golvbrunnen och orsakar  
stopp samt undertryck. Svensk Röranalys kunde inte notera något avvikande i övrigt.  
Rekommenderad åtgärd är att stamspola föreningen samt informera boende om detta  
problem, troligen har hela föreningen det. Rensa avluftningarna vid stamspolning. 
Styrelsen har nu tagit in offerter för denna åtgärd och återkommer när vi vet mer. 
 

Grusupptagning  
 
Lövhagen planerar att vara klara enligt avtal senast den 1 Maj. Men Lövhagen tror att 
de kan börja sopa i slutet av mars, början på april. Lövhagen kommer att sopa på  
parkeringarna och inne i området, så försök att se till så att framkomlighet finns i              
området ta bort leksaker cyklar från gångvägarna.                                                              Styrelsen 
 

 
Ny e-post till parkering      

 
Ny e-postadress till parkeringen när man vill ställa sig i kö parkering@gladjen.net 
När det gäller ärenden om fakturor så är det till HSB man vänder sig. 
 

Grävning  
 
Under vecka 12 så kommer entreprenören Cavator att gräva och byta den sista  
serviceventilen i gatan utanför Forellgränd 70 – Trålargränd 2 så att Jarla Rör kan  
stänga av vattnet i de berörda huskropparna och slutföra kranbytet. 
 

Tvättstugan  
 
Efter att vi satt upp städskåp i tvättstugorna med nytt städmaterial som efterfrågades. 
Så har en hel del av städmaterialet försvunnit från tvättstugorna vi i styrelsen tycker  
det är pinsamt att man stjäl från sin egen förening, detta får upphöra omedelbart.  
 

Inbrott 
 
Inbrotten har ökat i Viksjö enligt polisen se gärna över ert skydd mot inbrott ett tips 
Montera en lampa med rörelse och ljussensor, sätt gärna timers på lampor inne i  
bostaden. Installera hemlarm. 
 
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 


