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Informationsbrev från styrelsen december 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.  

 

Arbeten med att åtgärda besiktningsanmärkningar 

Vid besiktningen noterades att majoriteten av lägenheterna har sprickor 

i taken. Peabs underleverantör Strängbetong ansvarar för att åtgärda 

dessa och kommer tyvärr behöva gå in alla lägenheter för att utreda 

hur sprickorna ska fixas till.  

 

Strängbetong kommer under december och januari kontakta varje lägenhet 

för att boka in en tid då de kan besiktiga taksprickorna.  

 

Julmys i gemensamhetslokalen 

Påminnelse: Tisdag 11 december kl 18.00 bjuder styrelsen in till 

glöggmys i gemensamhetslokalen (A-huset).  

 

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

tilltugg och dryck.  

 

Vi ses då!  

 

Budget 2019 

För närvarande arbetar styrelsen med att ta fram budgeten för 2019. Vi 

undersöker därför bl.a. vad förbättringar av innergården och upprustning 

av hissarna kostar. Om ni har förslag på förbättringar är ni välkomna 

att mejla dessa till styrelsemejlen.  

 

Förråd 

Det finns 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.  
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Snöskyfflar 

Nu när vintersäsongen och snön är på ingång så kan det vara bra att veta 

att föreningen har snöskyfflar för utlåning. Hör av er till 

styrelsemejlen vid intresse! 

 

Cykelställ 

Nu har föreningens nya cykelställ kommit på plats på innergården. Det 

är två nya betongsuggor som står placerade på varsin sida av innergården. 

Vi påminner även om att cyklarna i garagen måste ställas i cykelrummen 

eller i cykelställen. Det är dels för framkomligheten av bilar samt dels 

för stöldsäkerheten. 

 

Portarna 

Under året har föreningen lagt en hel del pengar på service av portarna 

till trapphusen. Tyvärr är dörrmekaniken känslig för ryck. Vi ber alla 

medlemmar att ta det lugnt med portarna och vänta tills dörrautomatiken 

öppnat porten helt. 

 

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. 

 

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. Om ni redan nu har förslag på motioner 

till föreningsstämman så är ni varmt välkomna att höra av er med dessa.  

 

 

Styrelsen för Brf Glädjen Stockholm   

 


