
 

 
 

 

    

                                   den 13 Mars 2023                                                                                                                        

 

Glädjebrevet Nr 58 
Du håller nu i ett informationsbrev från BRF Glädjen I Viksjö  

 

Föreningsstämma 16 Maj 2023 
 
Årets föreningsstämma kommer i år att genomföras den 16 maj.  
Plats Viksjöträffen klockan 18.30. mer info och kallelse kommer. 
 
Städ & Fixardagar 15-16 April Klockan 10.00 – 14.00  

 

Förslag och idéer på vad som kan göras till kommande städ och fixardag tas tacksamt  
emot via mail på gladjeniviksjo@gmail.com eller lapp i brevlådan tvättstugan.  
Föreningen har beställt container där man kan slänga saker som annars ska lämnas  
på återvinningen öppnas efter 14.00 Korvgrillning ca:12.00. På städdagen så kommer 
det att sättas upp en lapp vid föreningens materialförråd med alla förslag på de  
arbetsuppgifter som behöver göras. Givetvis så kan man snygga till på sin egen fram  
och baksida klippa rensa bort och slänga saker som bara står och skräpar så att  
området ser trevligt ut. 
                                  
Resultat klart av omröstningen Trålarparken sandlådans ersättare  
 
Det vart en jämn röstning om vad som ska ersätta sandlådan i Trålarparken så pass  
jämnt att det blev dött lopp mellan nedgrävd studsmatta och grill en liknande grill som  
finns i Forellparken. Nu gör vi så att vi sätter dit både studsmatta och grill planering för  
detta sätts i gång när snön har försvunnit och vi får barmark.  
 

Brf Glädjen fyller 10 år. 
 
Föreningen fyller 10 år den 3 Juni och det ska vi fira med ”Glädjedagen”. Styrelsen  
har önskemål om att det bildas en Festkommitté i föreningen. Festkommittén ordnar olika  
aktiviteter för de boende i föreningen. Gruppen planerar vad man skall anordna för  
aktiviteter och vad som behöver köpas in för de olika aktiviteterna och tar fram en egen   Styrelsen 
budget för näst-kommande år och planerar för kommande aktiviteter i föreningen. Två  
från styrelsen Ove & Lotta kommer att vara med i Festkommittén. Om man vill ingå i   
gruppen maila då en intresseanmälan till gladjeniviksjo@gmail.com eller en lapp i  
den vita brevlådan tvättstugan. 
                                                                                                                                                   
Parkering avgift för kommande Elanvändning  
 
Föreningen kommer att säga upp samtliga P-plats kontrakt för omförhandling då vi nu 
har installerat nya ladd stolpar/motorvärmare. Givetvis så kommer man att få behålla sin  
P-plats. Föreningen kommer endast att ta ut den faktiska förbrukningskostnaden av den  
el man förbrukar när man laddar sin el-bil eller använder sig av motorvärmning. Vi  
kommer inom kort kalla till ett Bomöte som enbart handlar om laddstolpar och hur man 
aktiverar och hanterar app brickor mm. 
 
Rosa prickar och fotspår Trålargränd 
 
Vi har fått in några mail till styrelsen där man sett att det sprayats rosa prickar och att  
det är fotspår vid och runt trålargränd det är EON som håller på att planera för  
kommande arbete.  
   
 
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 

 


