
 

 

 

    
                                  den 16 Maj 2021                                                                                                                  

Glädjebrevet Nr 46 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 
 

Ny Förenings Ekonom HSB                   

                          
 

Föreningens Ekonom hos HSB Senada Nizancevic har fått andra arbetsuppgifter.  
Föreningens nya HSB Ekonom blir Artchara Windahl. 
 

Stamspolning   

                                                                                                                              
  

Styrelsen har efter genomgång av offerter valt att ta hjälp av Solna Högtryckspolning. 
Stamspolning av föreningens lägenheter kommer att genomföras med start 11 Juni. 
Solna Högtryckspolning kommer att avisera innan de kommer, det är viktigt att ni är 
hemma eller lägger nyckel i tuben så att uppdraget kan genomföras. 
 

Asfaltslagning samt åtgärd av vissa trappor 
 

  
 
Styrelsen har efter genomgång av offerter valt JE Mark & Anläggningsteknink AB att  
åtgärda de skador som finns på en del uppgångar samt trappor till fastigheterna i  
föreningen. Dessa har föreningen fått anmärkning på vid besiktning JE Mark kommer  
att starta upp i Juni för att åtgärda dessa skador datum ej fastställt ännu. 

                                                                       Styrelsen 

Kranbyten  

 
Enligt det utskick från föreningens förvaltare Daniel Ericsson ska Jarla-Rör slutföra  
de kranbyten som inte har blivit utförda den 20/5 samt 24/5. Det är viktigt att ni  
är hemma eller lägger nyckel i tub så att dessa kranbyten kan bli utbytta. 
 

Föreningsstämma   
 
Som tidigare meddelats så kommer föreningsstämman att genomföras endast genom  
poströstning med anledning av rådande Covid 19 smitta. Kallelse samt årsredovisning  
och poströst kommer att läggas i er brevlåda under vecka 21.  
 

Tvättstugan  
 
Återigen har en tvättmaskin slutat fungera och dömts ut som ej reparerbar.  
Föreningen har beställt en ny maskin som kommer installeras så fort som möjligt. 
 
 

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 
 
 

Parkering anmälan till kö 
parkering@gladjen.net 
 
 

Lekparksgruppen 
lekpark@gladjen.net 
 
 

www.gladjen.net 
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