
 

 

 

    

                       den 14 Oktober 2022                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 55 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

Tvättstugorna  
 
Tvättstuga 1 är nu färdigrenoverad och klar att användas från den 17 Oktober.  
Tvättstuga 2 kommer att vara helt stängd den 24/10 – 25/11. Tidsplanen kan komma  
att justeras beroende på hur arbetet flyter på. 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 bricka.  
 
Nu när vi får nya tvättstugor var rädda om de och håll de rena och fina för allas trivsel. 
 
Städdagen   
 
Fin uppslutning var det på städdagen där vi fick möjlighet att träffa de som under året  
flyttat in till vår förening. Mycket blev gjort och båda våra container blev snabbt fyllda.  
Vi hann också med att sätta upp en spegel vid utfarten från Forellparkeringen så att  
man lättare kan se om det kommer bilar nedifrån Gösvägen.  
 
OVK åtgärder    
 
Föreningens OVK som genomfördes i april gav en del anmärkningar som behöver  
Åtgärdas för att föreningen ska få en godkänd OVK. Det arbetet kommer att påbörjas  
måndagen den 28/10 och allt beräknas bli klart på måndagen den 5/12. Samtliga berörda 
kommer att aviseras av Ulf Öberg Skorstensfejarmästare. Viktigt att man lägger nyckel i  
TUB om man ej kan vara hemma och öppna upp.                                                                                                           
 

Elpriset går upp vad kan man själv göra. 
 
Det kom ett mail från en medlem om vad man kan göra för att spara på sin elkostnad. 
  
Belysning byt till effektiv och bra belysning, som LED lampor. Släck lampan när ljuset   Styrelsen      
Inte behövs. Badrummet Ta korta duschar. Stäng av duschen under tiden du tvålar in  
och schamponerar. Stäng av kranen när du borstar tänderna. Uppvärmning tänk på  
att inte sätta stora möbler precis framför elementen, då sprids inte värmen som den  
ska. Vid vädring – öppna mycket och vädra under en kort stund, i stället för att vädra  
lite under lång tid. En investering i en luftvärmepump är smart och är återbetald på  
ca:5 år. Elektroniska apparater dra ur batteriladdare, till exempel till mobilen, när de  
inte används. Ställ in datorn så att den går ned i viloläge när den inte används på ett  
tag. Stäng av datorn helt när du är klar med den för dagen. Många elektriska  
apparater drar mycket energi även när de står i standby. Stäng därför av apparaterna  
helt. Köket Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, 4 grader i kylen och -18 grader i  
frysen, då får du en bra matförvaring och lägre energianvändning. Använd  
vattenkokare när du ska koka upp vatten, det går snabbt och du sparar energi. Diska i  
diskmaskin, om du har en, det sparar energi jämfört med att diska för hand, undvik att  
skölja disken i varmt vatten innan du sätter in den i maskinen. Tvättmaskin Tvätta i  
40 grader i stället för 60 grader om det är möjligt, det kan nästan halvera  
energianvändningen. En torktumlare använder 2-4 gånger mer energi än en  
tvättmaskin. Lufttorka därför tvätten om det är möjligt. Tvätta i fylld maskin. 
 
 
 
 
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 

 


