
 

 

 

    

                                      den 10 Juli 2022                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 53 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Stämma 2022  
 
Årets föreningsstämma genomfördes den 15/6 i Viksjöträffen. Stämmoprotokollet ligger  
nu upplagt i HSB portalen om ni inte kan logga in kontakta HSB så hjälper de till.  
Styrelsen hälsar Bengt Karlson välkommen tillbaka in i styrelsen som suppleant enligt  
stämmans beslut och att Sigrid Bergnehr blir ledamot. Styrelsens sammansättning ser ni 
på höger sida i detta brev eller på föreningen hemsida www.gladjen.net . 
 
Bomöte 2022  
 
Äntligen var det dags för föreningen att hålla ett bomöte efter all pandemi som stoppat  
oss. Vi fick en fin presentation av Gustrings El gällande laddstolpar till föreningen. Vi  
diskuterade även de ärenden som medlemmar i föreningen inkommit med. Protokoll från  
mötet ligger upplagt i HSB portalen. På bomötet så togs det upp att man vill ordna med  
trivselkvällar och aktiviteter såsom bridge, se på sportevenemang eller andra förslag på  
vad man kan göra i lokalen. Styrelsen tycker det är mycket positivt och välkomnar detta  
förslag så nu efterlyser vi de eldsjälar som vill ordna gemensamma aktiviteter för oss  
boende i föreningen. Maila till gladjeniviksjo@gmail.com beskriv vad ni vill göra och vad  
ni behöver föreningens hjälp med. Föreningen kan bidra med eventuellt material som  
behövs för att kunna genomföra aktiviteterna.  
 
 

Tvättstugorna renovering 
 
Nu har styrelsen tagit in offerter gällande renovering av tvättstugorna och vi har godkänt  
offerten från Väsby Fukt. Nu håller vi på att ta fram en tidsplan för renovering av  
föreningens båda tvättstugor. Tvättstugorna kommer få nya golv nymålat ny belysning  
och kontroll av maskinparken. Under renoveringen så kommer endast en tvättstuga vara  
öppen åt gången och då får vi vara solidariska med varandra och inte boka upp flera  
pass varje vecka då vi är många familjer som behöver använda tvättstugan. 
                                                                                                                                                 Styrelsen 
Lövhagen klippning av buskar och träd i föreningen Vecka 28 
 
Under slutet av vecka 28 så kommer Lövhagen att arbeta med att klippa ned buskar och 
Träd i området. De kommer främst att rensa buskar som hänger ut i vägbanorna ej på  
höjden samt buskage mellan husen. Tänk på att det är föreningens mark och att  
Lövhagen har all rätt att kunna genomföra sitt arbete så att föreningens mark blir välskött. 
 
Hjärtstartare i Brf Glädjen      
 
Efter förslag från flertalet medlemmar i föreningen så beställdes en hjärtstartare som nu 
äntligen har kommit efter många månaders väntan. Hjärtstartaren kommer att placeras i  
tvättstugan på lämplig vägg.  
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Vänliga hälsningar styrelsen 

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

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

Marcus Bengtsberg                            F42 

Lotta Stålberg         ......................   T53 

Sigrid Bergnehr                                  T6 

Bengt Karlson                               T32 

 

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 

lekpark@gladjen.net 
 
 

www.gladjen.net 

 


