
 

 

    

                        den 5 November 2021                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 49 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Ombyggnad av miljöhus                                            
 

Vi är nu i startgroparna att starta upp ombyggnaden av föreningens miljöhus.  
Under ombyggnaden så kommer endast ett miljöhus vara öppet i taget, föreningen  
har ansökt om dubbla tömningar från Järfälla kommun och fått detta godkänt.  
Ombyggnaden av miljöhusen beräknas ta ca: 1-2 veckor per miljöhus.  
Separat utskick Innan start kommer att lämnas i brevlådan hos boende i Brf Glädjen.  
 
 

Budget 2022                                                                                                                               
  

Styrelsen kommer under november sätta budget för 2022, där budgetering för bland 
annat föreningens båda tvättstugor kommer att läggas in samt den övriga skötseln av  
föreningen. 
 
 

Städ & Fixardagen  
 

Städ & Fixardagarna vart en succé och vi hade tur med vädret igen. Mycket bra  
jobbat alla som deltog. Ett städat och fint område blev resultatet där vi reparerade  
det påbackade miljöhuset på trålargränd, lagade ett påkört staket vid gästparkeringen  
och rensade bort en hel del buskar och en del småträd samt körde bort en hel del  
skräp till återvinningscentralen i görväln. En del av växtlighet nära och på fasaderna  
finns fortfarande kvar. Styrelsen har tänkt att den växtlighet som finns kvar att rensa  
bort, kan åtgärdas på nästa städdag och behöver inte utföras av entreprenör vilket  
minskar kostnaden för föreningen.  
 

Trädgårdsavfall 
Sista tömningen av trädgårdsavfallet är vecka 45 den 9/11. 

Styrelsen 
 

Tvättstugan/Städning 

 
Styrelsen har sagt upp vår entreprenör Marie Städ då de inte uppfyllde föreningens 
krav på städningen. Ny entreprenör för städningen är Städo AB.  
 
 

Inbrott 
 
 
Dessvärre så har en av föreningens hushåll på Trålargränd drabbats av inbrott under  
fredagen den 29/10 mellan 11:50 och 20:30. Man har tagit bort fönstret på  
verandadörren och lyft bort det för att komma in. Om ni har sett eller hört något  
kontakta då polisen med er information polisens diarenummer är 5000-K 1311410-21.  
Se över ert skydd mot inbrott ett tips montera en lampa med rörelse och ljussensor på  
er uteplats sätt gärna timers på lampor inne i bostaden. Installera hemlarm. Tala med  
era grannar om ni reser bort så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla koll i  
föreningen. Hälsa gärna på personer ni inte känner igen fråga vad någon gör eller vart  
personen är på väg. Då visar vi att det här är en förening där vi har koll på varandra  
och personer som rör sig i området. 
 
 

Vänliga hälsningar styrelsen 

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

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

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

Sigrid Bergnehr                                  T6 

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 


