
 

 

 

    

                      den 22 December 2022                                                                                                                 

Glädjebrevet Nr 57 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö 

 

 

Bokning av tvättstuga via webb 
 
När man nu kan boka tvättid via webben så uppstod en del problem för flertalet då  
man inte följt de separata instruktioner som delats ut. Om hur man ska skriva in sitt 
användarnamn i appen man ska inte lägga in sitt port nummer utan man ska  
skriva in det lägenhetsnummer som står på er avi  
exempel 99-9033-1-XXX x=en till tre siffror som talar om ert lägenhetsnummer.  
Vid problem eller att man tappat bort instruktion maila webmaster@gladjen.net  
så kan ni få en ny instruktion eller hjälp. 

 
Sandlådan i Trålargränds Lekpark    
 
På stämman 2022 så bifölls motion 9 gällande borttagande av sandlådan i trålarparken. 
Nu har det kommit in 4 förslag på vad man kan ersätta sandlådan med. Förslagen är 
Grillplats, Bärbuskar, Nedgrävd studsmatta, klätterställning. Nu är det upp till oss  
boende i föreningen att rösta på det förslag som man vill ha maila in ert förslag på  
gladjeniviksjo@gmail.com eller lägg en lapp i brevlådan tvättstugan skriv under med 
ert namn. Svar vill vi ha senast den sista Januari 2023 så att vi hinner planera för det 
vinnande förslaget. 

 
Laddstolpar Brf Glädjen i Viksjö 
 
En förklaring till varför installation av laddstolpar görs just nu. När beslutet fattades av 
styrelsen så var förhoppningen att det skulle ske under sen hösten. Föreningens  
ansökan om bidrag från Naturvårdsverket gjordes i Augusti och godkändes den 7  
November. Ingen kan garantera att dessa bidrag finns kvar hur länge som helst se  
bara hur fort man tog bort bidraget för miljöbil. På grund av världsläget med långsamma 
försenade leveranskedjor så kunde inte materialet komma först nu i November. Den  
beräknade tiden för när de ska vara klart är början av Januari 2023 kan bli tidigare men 
då kommer givetvis information om det. En snabbinstruktion för att kunna använda  
laddaren och motorvärmaren skickas ut i samma tid som laddarna blir klara att använda.   Styrelsen 
Ett bomöte om hur man använder laddarna, styrning, ekonomi, mm planeras till slutet  
av Januari 2023.                                                                                                                                                   
  

Inför Jul och ledighet 
 
Julen närmar sig med stormsteg och många reser bort och träffar nära och kära.  
Berätta för era grannar att ni reser bort så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla  
uppsikt i vår förening när vi är bortresta. Ha gärna belysning tänd med intervalltändning, Glöm inte  
stearinljus, sätt en lapp på dörren har vi släkt ljusen. 
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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 11 00 

felanmalan.mail@hsb.se 

HSB Portalen 
 

www.hsbportalen.se 

Kontaktuppgifter 
 

Styrelsen  

gladjeniviksjo@gmail.co
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Lokalbokning  

lokalbokning@gladjen.n

et 
 

Parkering  

parkering@gladjen.net 
 

Lekparksgruppen 

lekpark@gladjen.net 
 
 

www.gladjen.n


