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Informationsbrev från styrelsen november 2018 
 

Hej! 

 

Nedan följer en uppdatering om vad styrelsen arbetar med just nu och vad 

som hänt sedan sist.  

 

Gå gärna in på föreningens hemsida för att hålla dig uppdaterad på vad 

som händer i föreningen.  

 

Inbrott i garaget 

 

I fredags (9/11) kom två obehöriga personer in i garaget och stal två 

cyklar. Sannolikt har de blivit insläppta av någon boende i tron om 

att de utför något arbete i fastigheten (ena personen bar en gul 

arbetsväst).  

 

Alla boende uppmanas att vara extra uppmärksamma på vem man släpper in 

i fastigheten samt att dörrar/grindar går i lås när man passerat, samma 

sak gäller garageporten.  

 

Alla bolag som arbetar i huset ska ha ID-bricka runt halsen.  

Nedanstående bolag har uppdrag att arbeta i huset för tillfället:  

 

Infjärdens värme AB (Rör) 

Zenter bygg (snickare) 

K360 kakel (Kakel) 

Strängbetong (Fixar taken ) 

Carlens måleri 

Kone (Hiss) 

Bravida (Ventilation) 

Vreta EL 

Elit fönster 

 

Besiktningen 

 

Vänligen se sista sidan för information från Peab om hur anmärkningarna 

från besiktningen kommer åtgärdas.  

 

Som tidigare meddelat så har föreningen ytterligare tre års garantitid 

på fastigheten. Det är därför viktigt att vi fortsatt är uppmärksamma 

på fel som uppkommer i lägenheter eller gemensamma utrymmen och så 

fort som möjligt reklamerar dessa till Peabs kundcenter (se föreningens 

hemsida för adressuppgifter). 
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Julmys i gemensamhetslokalen 

Tisdag 11 december på kvällen bjuder styrelsen in till glöggmys i 

gemensamhetslokalen (A-huset).  

 

Ta med familjen, mingla och julpyssla tillsammans. Det bjuds på enklare 

tilltugg och dryck.  

 

Mer information samt exakt tid meddelas närmare.  

 

Vi ses då!  

 

Förråd 

Från och med november finns det lediga extraförråd att hyra för 1320 

kr/mån. Ni som är intresserade av att hyra förråd kan kontakta styrelsen 

på styrelsen@brfgladjen.com för mer information.  

 

Skötsel av uteplatser 

Under hösten har arbetet med att ta bort ogräs från innergården 

påbörjats. Medlemmar som har egna uteplatser på innergården måste själva 

ta ansvar för att ta bort ogräs och annan oönskad växtlighet.  

 

Gemensamhetslokalen 

Lokalen bokas för närvarande flitigt och är uppbokad i princip varje 

helg, vilket är superkul! Hör av er till styrelsen om ni inte har 

inloggningsuppgifter för bokning.  

 

Andrahandsuthyrning 

Påminnelse: Ni som funderar på att hyra ut er lägenhet i andrahand måste 

inkomma med en ansökan i god tid innan uthyrningen är tänkt att påbörjas. 

Kom ihåg att en godkänd ansökan är ett krav för att uthyrningen ska vara 

tillåten. 

 

Soprummet 

Tyvärr har ordningen i soprummet blivit sämre igen. Detta har resulterat 

i att styrelsen får spendera tid att sortera andras sopor för att undvika 

extraavgifter för föreningen och så kan vi inte ha det. Alla medlemmar 

uppmanas att visa hänsyn och inte fylla på sopkärlen om de är fulla. Det 

finns sopstationer vid Stadshagens t-bana samt vid korsningen Hornsbergs 

strand / Igeldammsgatan.  

 

Kommande styrelsemöten 

Styrelsen träffas vanligtvis under första veckan i varje månad och går 

igenom aktuella händelser. Hör av er till styrelsemejlen om ni har 

frågor, synpunkter eller idéer som ni tycker att styrelsen bör 

uppmärksamma på nästkommande möte.  

 

 

Styrelsen för Brf Glädjen Stockholm   
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Bilaga 

Information från Peab 

                      

 

 

Peab har nu påbörjat sitt arbete med att åtgärda punkter ifrån garantiprotokollet. 

Peab har skickat protokollen till sina underentreprenörer som kommer ringa och 

avisera och boka in besök med respektive medlem.  

 

Angående sprickor i taket så pågår en diskussion mellan Strängbetong (som 

konstruerat takplattorna som orsakar sprickorna) och föreningen.  

 

Kakelfirman kommer behöva åtgärda några punkter i badrummen. Om det är 

sprickor i badrumsväggen där skåpen sitter så kan kakelfirman plocka ner 

skåp/bänkskiva och flytta på tvättmaskinen. Kakelfirman kommer komma på 

besök och planera in detta jobb med er. 

 

Om ni ej kan vara hemma så är det bra om ni ställer låset i serviceläge så att 

underentreprenören kan komma in och åtgärda sina punkter.   

 

Detta gör du enkelt genom att låsa dörren och vrida tillbaka nyckeln till läge klockan 10 

och dra ut nyckel. Själva låset ska då peka på klockan 10. Se bild: 

 

 

            
 

Mvh 

Peab Bostadsproduktion AB 

Miodrag (Miki) Milutinovic  

 


