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                        den 6 Februari 2022                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 51 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Motioner 2022                                           
 

Medlem, som önskar visst ärende (Motion) behandlat på ordinarie föreningsstämma,  
ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång. Den skrivna 
motionen läggs i den vita brevlådan i tvättstugan. Det är oklart hur föreningsstämman  
kan genomföras i år vi återkommer när vi vet mer om det datum för föreningsstämman  
är den 15 Juni. 
 
Elbils laddning förbjudet i motorvärmaruttagen 
 
Det är inte tillåtet att ladda elbil i föreningens motorvärmaruttag. Om man laddar en  
elbil från ett vanligt eluttag eller motorvärmaruttag finns det en stor risk för brand.  
"Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och  
klarar inte återkommande hög belastning under lång tid. 
 

Renovering av miljöhusen  
 
Nu är renoveringen av Forellgränds miljöhus i gång igen. 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. Trålargränds  
miljöhus är klart för matavfall som läggs i de bruna kärlen längst in till höger i  
miljöhuset. Och vi kan redan se ett gott resultat bra jobbat alla som bidrar till att samla  
in matavfall. Trålargränds miljöhus ligger nedanför tvättstugan nedåt på trålargränds  
parkeringen. 
 

Nya bostäder planeras längs med Gösvägen                                                                                                                             
  

För er som missat så har kommunens politiker tagit sitt förnuft till fånga och skrotade 
byggplanerna. I slutet av november presenterades förslagen på de fyra områdena  
som skulle exploateras. Och alliansen meddelade strax innan kommunstyrelsens   
planutskott i mitten på december att samtliga fyra detaljplaner skrotas. Så vi som bor           Styrelsen 
här i Hummelmora får behålla promenadstråken och grönskan vilket är glädjande.           
 

Kranbyten 2021 
  
Kostnaden för de som valde att byta den kran som man som bostadsrättsägare ansvar 
för skulle ha kommit på årets första avgiftsaviseringar, men dessvärre så har det  
missats av HSB att få med. Så den avgiften för kranbyte kommer att komma på andra  
kvartalets aviseringar. 
 
Städ/Fixardagar 2022 7-8 Maj Klockan 10.00 -14.00                                    
 
Vårens städ/fixardag infaller den 7/8 Maj förslag och idéer på vad som kan göras till  
kommande städ/fixardag tas tacksamt emot via mail på gladjeniviksjo@gmail.com  
eller lapp i brevlådan tvättstugan.  På städdagen så kommer det att sättas upp en  
lapp vid föreningens materialförråd med alla förslag/arbetsuppgifter som behöver  
göras. Givetvis så kan man vår-städa på sin egen fram och baksida klippa rensa  
med mera så att det ser snyggt och fint ut. 
 
 
 
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 


