
 

 

 

    

                                  den 23 Juni 2021                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 47 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Föreningsstämma 2021                   

                          
Årets föreningsstämma genomfördes genom poströstning på grund av den  
pandemi som råder i Sverige och Världen. Stämmoprotokollet ligger nu upplagt i  
HSB portalen om ni inte kan logga in kontakta HSB så hjälper de till. Styrelsen hälsar 
Sigrid Bergnehr välkommen som kliver in i styrelsen som suppleant enligt stämmans  
beslut. 
 
Föreningslokalen i Brf Glädjen i Viksjö  
 
Föreningens lokal är helt återställd och finns nu tillgänglig för bokning från den 1 Juli  
för privata tillställningar.  Mycket arbete återstår när det gäller Covid 19 så fortsatt  
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.                                                                                                                             
 
Bomöte Brf Glädjen i Viksjö 

 
Nu när restriktionerna lättas upp så kan vi nu genomföra det Bomöte som efterfrågats.  
Efter sommaren under slutet av augusti kan det hållas återkommer med specifikt  
datum och kallelse. Styrelsen har fått in en del som man vill ta upp på mötet om ni har  
någonting som ni vill ta upp, skicka mail på gladjeniviksjo@gmail.com så sätter vi en 
agenda. Folkhälsomyndigheten riktlinjer gäller för denna typ av sammankomst kan  
den ej hållas på ett säkert sätt i lokalen så får den hållas utomhus. 
 
Mata inte fåglar                                            
 
Det har inkommit uppgifter om att en del boende lägger ut mat till fåglar. Det 
är inte tillåtet att göra så enligt föreningens ordningsregler stycke 6 då det lockar  
till sig råttor och andra skadedjur så vänligen sluta med det omgående tack. 
Om ni inte har ordningsreglerna så finns de att hämta på föreningens hemsida.          
www.gladjen.net                                                                                                                                            Styrelsen 

                                                                                                                                                                             

Fint betyg för Brf Glädjen i Viksjö från Alla Brf  
 
Vi har nöjet att meddela att BRF Glädjen i Viksjö har blivit tilldelad betyget A+,  
vilket är det näst högsta betyget. Det innebär att er bostadsrättsförening är  
välmående och solid ur ett ekonomiskt perspektiv. 
 

 

 
Trevlig sommar Brf Glädjen i Viksjö 
 

 
Vänliga hälsningar styrelsen 

Ove Svensson.............................  F34 

Suzanne Hansson ........................ T8 

Marie Neman ............................. T2 

Marcus Bengtsberg …………………… F42 

Lotta Ståhlberg ……...................... T53 

Ingrid Bergnehr ………………………… T6 

 

 

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 


