
 
 
 

Informationsblad januari 

 
Kontaktuppgifter: 
Fastighetsskötare: Esplanad Förvaltning 031-788 28 00 månd-fred 08.00-16.00. 
Övrig tid akuta fel: Låsinväst jourtjänst 031-80 24 24 
Akuta fel på hissar: Kone 020-72 20 20 
Brevinkast: Under källartrappan i 3A. 
Hemsida: www.brfgrimberget.se  
E-post styrelsen: styrelsen@brfgrimberget.se  

 

Januari 2016 
 
Trapphusrenoveringen 
Renoveringen av våra trapphus med dörrbytet har nu satt igång. Tidsplanen för alla arbeten ligger på 
föreningens hemsida under fliken ”infoblad”. Här ser ni vilka arbeten som är planerade och när de sker 
i ert hus. Informationen som presenterades på byggmötet för medlemmarna ligger även här. 
Renoveringen startar högst upp i 1A, är ni intresserade av kulör och utseende, som kommer att gå i 
beigea toner, kan ni titta här! 
 
Vi vill påminna att Frida Johansson på Rotpartner är medlemmarnas kontaktperson för entreprenaden, 
har ni några frågor kring renoveringen så vänder ni er direkt till Frida på tel: 010-209 64 22 eller e-post: 
frida.johansson@rotpartner.se 
 
Utkvittering av nycklar till de nya säkerhetsdörrarna kan endast göras av lägenhetsinnehavaren!  
Kan du inte själv närvara vid nyckelbytet krävs en fullmakt. Detta måste i så fall föranmälas till Frida på 
Rotpartner. 
 
Dekorationer och dekaler på och vid de nya dörrarna undanbedes. Föreningen kommer senare att dela 
ut ”ingen reklam” skyltar till samtliga medlemmar, önskar du inte någon direktreklam ber vi dig 
använda denna skylt, för ett enhetligt utseende i trappuppgångarna. 
 
Under byggtiden kommer hantverkare att parkera sina bilar innanför grinden på vår tomt, jämte 
sandlådan. Detta är bilar med firmans logga på sidan, eller en lapp i rutan att de tillhör entreprenaden. 
 
När det nya bokningssystemet till tvättstugan införs måste medlemmarna själva spara nuvarande 
”tvättlås-kolv” för att kunna låsa torkrummen. Du ansvarar själv för att ta hand om låskolven. 
 
På förekommen anledning 
Vi måste åter igen uppmana alla att inte slänga ut cigarettfimpar från balkonger eller fönster. Ta vara 
på dina fimpar! 
Alla medlemmar ansvarar själva för bortforslandet av gamla julgranar. 
 

 
 

Vintriga hälsingar från styrelsen! 
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