
 

 

 

    

                                 den 25 Augusti 2022                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 54 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Renovering av Tvättstugorna  
 
Då är tidsplanen satt för renoveringen av föreningens båda tvättstugor. Tvättstuga 1 med 
grovtvättmaskin kommer att vara helt stängd från den 12/9 – 14/10. Tvättstuga 2 kommer  
att vara helt stängd den 24/10 – 25/11. Tidsplanerna kan komma att justeras beroende  
på hur arbetet flyter på. Det kommer att bilas upp golv så att placera brunnarna rätt enligt  
nya standarder. Som vi sagt i tidigare glädjebrev så får vi samsas om den tvättstuga som  
kommer vara tillgänglig och vara solidariska och inte boka flera pass i veckan.  
Om detta ej följs så kommer vi att spärra bokningstagg. Vi kommer i samband med 
renoveringen även att ordna så att man efter att renoveringen är klar kunna boka in sin  
tid via webben. En motion som bifölls på stämman 2021. 
 

Elbilsladdning i Brf Glädjen i Viksjö  
 
Nu har styrelsen tagit beslut gällande elbilsladdning samtliga 120 P-platser i föreningen 
kommer att ha möjlighet att elbilsladda. Givetvis så kommer man att kunna använda  
ladd-stolpen som motorvärmare som man gör i dagsläget. Till detta projekt så har  
föreningen ansökt om bidrag hos naturvårdsverket. Vi återkommer när det är aktuellt för 
start av byte till ladd-stolpar på föreningens parkeringsplatser. Vi kommer att bli en av de  
klimat smartaste föreningarna i kommunen och öka värdet på bostadsrättsföreningen.  
 

Gårdsloppis i Brf Glädjen  
 
Det är återigen dags för den populära gårdsloppisen lördagen den 17/9 mellan 10-14.  
Nu har man tillfälle att sälja av sådant som man inte längre behöver eller kanske köpa  
sig något fynd. För er som tänker deltaga och behöver låna bord maila till  
sigrid.bergnehr@hotmail.com  OBS ! då det finns begränsade antal bord så är det först  
till kvarn som gäller. Sprid gärna budskapet om att det är loppis i föreningen denna dag. 
                                                                                                                                                  

Städdag höst 8-9 Oktober                                                                                        Styrelsen                                       
                                                                                                                                                 
Höstens städ/fixardag infaller den 8/9 Oktober 10.00-14.00 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 höst-städa på sin egen fram och baksida klippa  
rensa med mera så att det ser snyggt och fint ut. Klockan 12.00 blir det som vanligt lite  
korvgrillning så att depåerna fylls på med energi. 
 
 

Sandlåda Trålarparken 
      
På stämman 2022 så bifölls motion 9 gällande borttagande av sandlådan i trålarparken.  
Nu behöver vi få in förslag på vad vi ska ersätta sandlådan med det ska vara saker som 
kan passa i en lekpark. Maila eller skriv ditt förslag på en lapp och lägg den i den vita  
brevlådan i tvättstugan eller maila till gladjeniviksjo@gmail.com så görs det en  
sammanställning av de inkomna förslagen så får vi göra en omröstning på förslagen. 
 
. 
 

 

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 

 


