
 

 

 

    

                                      den 23 Mars 2022                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 52 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

OVK Besiktning av ventilation och rengöring  
 
Nu är det dags för OVK i föreningens samtliga hushåll med start 19 April avisering  
kommer i din brevlåda minst en vecka före planerat besök. En ny avisering samt ett nytt 
besök till lägenheter de inte fått tillträde till vid första besöket. Förutom OVK så har  
föreningen beställt rengöring av kanalerna vilket inte gjorts på ett bra tag. Det är viktigt att  
man släpper in så att besiktning och rengöring kan genomföras så att föreningen får en  
godkänd OVK. OVK kommer att genomföras av Ulf Öberg Skorstensfejarmästare med  
över 30 års erfarenhet.   
 
Gårdsloppis i Brf glädjen 
 
Det är återigen dags för den populära gårdsloppisen lördagen den 23/4. Nu har man  
tillfälle att sälja av sådant som man inte längre behöver eller kanske köpa sig något fynd. 
Mer information kommer närmare loppisdagen från gårdsloppisgänget. 
 

Miljöhusen  
 
Nu är renoveringen av miljöhusen helt klara och det är nu uppmärkt med nya skyltar som  
talar om vad som ska ligga i kärlen. I miljöhusen finns nu sopborste och skyffel om man  
nu skulle råka tappa skräp på golvet se då till att plocka upp det och släng det i kärlen. I 
miljöhusen på hyllorna vid matavfall så finns det påsar för matavfall när ni behöver nya. 
För allas trivsel håll ordning nu när det är nytt och fräscht i miljöhusen. 
 

Behovsanalys Elbilsladdning                                                                                                                              
   

Styrelsen har delat ut en lapp gällande behovsanalys för elbilsladdning fyll gärna i lappen 
så att vi kan göra en sammanställning av behovet i föreningen. Styrelsen har haft kontakt  
med tre leverantörer och kontrollerat möjligheterna för Brf Glädjen i Viksjö. Föreningen  
har alla möjligheter för att montera in Elbilsladdning. 
                                                                                                                                                 Styrelsen 
Trädgårdsavfall 
 
Kärl för trädgårdsavfall ställs ut 4 April V14 i Brf Glädjen tömning görs udda veckor med  
start V15 tisdagar. 
 
Grusupptagning      
 
Grusupptagning Lövhagen planerar att vara klara enligt avtal senast den 1 Maj. De tror  
att de kan börja sopa i slutet av mars, början på april. Man kommer att sopa på  
parkeringarna och inne i området, så försök att se till så att framkomlighet finns i området  
ta bort leksaker cyklar från gångvägarna. 
 
Minska Hastigheten  
 
Vi måste ”minska hastigheten” på våra parkeringar och på våra gångvägar inne  
i området då det ibland körs alldeles för fort. Eftersom barn är oberäkneliga så kan de  
helt plötsligt rusa ut på parkeringen och våra gångvägar då kan olyckan vara framme.  
Enligt lagen får du köra i ”gångfart”. Vilken hastighet det är står inte i lagen,  
men generellt brukar man räkna med 7 km/h. 
 
 
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 
 

Parkering  

parkering@gladjen.net 
 

Lekparksgruppen 
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