den 26 Augusti2021

Glädjebrevet Nr 48
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö

Städ & Fixardagar 25-26 September Klockan 10.00 – 14.00
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 OBS ! Man får inte slänga Elektriskt material
eller impregnerat virke vilket gjorts de senaste städdagarna och kostat
föreningen flertalet tusenlappar i sorteringsavgift. Korvgrillning klockan 12.00.
Om du känner dig det minsta sjuk så ska du inte deltaga på städdagen. Vi ska fortsatt
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.
På städdagen så kommer det att sättas upp en lapp vid föreningens materialförråd
Med alla förslag/arbetsuppgifter som behöver göras. Givetvis så kan man snygga till
på sin egen fram och baksida klippa rensa med mera.

Ombyggnad av Miljöhus

Styrelsen har nu tagit in offerter för ombyggnad av miljöhusen då det 2022 måste
finnas sortering av matavfall i föreningen enligt tidigare utskick. Efter genomgång av
offerterna har styrelsen valt att gå vidare med Väsby Fukt som entreprenör. Mer
information när startdatum bestämts.

Tvättstugorna ombyggnad
Styrelsen har också tagit in offerter för ombyggnad av tvättstugorna dessa kommer att
budgeteras för 2022 innan beslut om leverantör tas.
Styrelsen

Parkeringsförbud Vändplan utanför tvättstugan

Det har flertalet gånger parkerats bilar på vändplanen utanför tvättstugan vilket inte är
tillåtet vilket skyltningen som sattes upp 2020 talar om. Om det parkerats bilar vid
vändplanen, så kan man kontakta föreningens parkeringsbolag Aimo Park på telefon
0771 - 969001 så kan de om de är i närheten bötfälla den felparkerade bilen.

Belysning

Ove Svensson............................. F34
Suzanne Hansson ........................ T8
Marie Neman ............................. T2
Sigrid Berghner
T6
Lotta Ståhlberg
......................T53
Marcus Bengtsberg
F42

Felanmälan
Tele: 010-442 50 00
felanmalan.mail@hsb.se

HSB Portalen
www.hsbportalen.se

Nu när hösten närmar sig med stormsteg så vill vi påminna om att ha utebelysningen
tänd på er altan, i förebyggande syfte mot de ljusskygga personer som ibland smyger
runt i vår förening.

Kontaktuppgifter

Vänliga hälsningar styrelsen

Lokalbokning
lokalbokning@gladjen.net

Styrelsen
gladjeniviksjo@gmail.com

Trädgårdsgruppen
tradgard@gladjen.net
Lekparksgruppen
lekpark@gladjen.net

www.gladjen.net

