
 

 

    

                        den 6 December 2021                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 50 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Budget 2022 klar                                           
 

Styrelsen har nu gjort klar budget för 2022. Föreningen kommer att höja avgiften med 
2% och parkeringsplatserna med 2% för 2022. 
 
Tvättstugan                                                                                                                                

  
Styrelsen har fått in ett flertal klagomål på tvättstugorna gällande städning efter  
avslutad tvätt tid. Alla som använder tvättstugorna måste städa efter sig så att den  
som har tvättid efteråt kommer till en städad tvättstuga för allas trivsel. Vad som  
behöver städas finns på skyltar i tvättstugan så respektera detta så att vi alla kan  
trivas i våra tvättstugor.  
 
Renovering av miljöhusen  
 
Nu är renoveringen av föreningens miljöhus i full gång och löper enligt plan. Vad gör 
vi för renovering av miljöhusen? Nytt golv nya väggar nymålat tak och belysning samt  
utsugsfläktar för sorterat matavfall. Tack för att ni plattar till kartonger så att det får  
plats så mycket som möjligt i kärlen, och tack till alla er som lämnar de kartonger man  
kan för återvinning vid Ica eller ÅVC görväln. 
 
Elbils laddning? 
Styrelsen har fått in flertalet förfrågningar angående elbils laddning och har under de  
senaste åren jobbat med att klarlägga hur det ser ut med möjligheten för att genomföra 
det i Brf Glädjen. Nu har vi fått svar att föreningen har jättebra förutsättningar för att  
installera elstolpar. Ingen infrastruktur (kablar) behöver bytas eller uppgraderas. 
Med reservation för att man kanske hittar något när man väl börjar gräva. Styrelsen 
fortsätter med att utreda möjligheterna och kostnaderna för Elbils laddning i föreningen 
som i slutändan får beslutas på en föreningsstämma.                   
                                                                                                                                             Styrelsen 
Säker el utomhus 
Använd bara uttag, sladdar och elektrisk belysning som är anpassade för  
utomhusbruk. Är produkten inte avsedd för utomhusbruk bör du undvika att ta ut den  
eftersom den inte är byggd för att klara av fukt och kyla. Se också till att du inte  
använder eller förvarar elprodukter ute när det regnar eller är fuktigt. På en elprodukt  
som blivit fuktig kan höljet bli spänningsförande och därmed farligt. 
 

Bomöte  
Då var det äntligen dags för Bomöte den 4 Januari 18:30 i föreningslokalen där vi  
kan ta upp de förslag som Inkommit till styrelsen. Medverkande på mötet kommer  
föreningens Förvaltare Daniel Ericsson och föreningens Fastighetsskötare 
Martin Sandström att vara som kommer att berätta om sina roller i föreningen.  
Separat utskick om mötet kommer delas ut i samtliga brevlådor. 
 
God Jul  

 
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 


