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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  

 
Digital bokning av tvättstugan 
Inom kort, nämligen den 1 augusti, kommer den digitala bokningen av tvättstugan vara igång. Du 
kommer då antingen kunna boka en tvättid med din blå tagg vid bokningstavlan i tvättstugan eller via 
internet och din smartphone. För att boka via internet eller smartphone behövs ett användarnamn och 
lösenord och mer detaljerad information om detta kommer från de som installerar systemet inom de 
närmsta veckorna. Du kan redan nu gå ner och bekanta dig med bokningssystemet i tvättstugan. Man 
kommer endast kunna boka en tvättid åt gången och tidigaste tiden man kan boka är 1 augusti.  
 
Beställning av extranycklar 
Nu kan du som behöver extranycklar beställa detta via vår fastighetsskötare, Esplanad. Kontakta 
Esplanad på info@esplanad.se alt. 031-78 28 00 och ange namn, lägenhetsnummer samt antal nycklar 
som önskas. När Esplanad bekräftar att beställningen är klar går du själv ner och betalar/hämtar ut 
dina nycklar på Nokas Lås Förstalånggatan18. Varje nyckel kostar 220 kr/styck.  
 
Lås till torkrummen 
Du som saknat att kunna låsa tvättrummet så kommer nya låsbleck som passar de nya dörrarna i 
vecka 31. Vi ber om ursäkt att det dröjt, men leveranstiden för dessa är väldigt lång. 
 
Röker du? 
Tyvärr är det flera som påpekat att de fått in fimpar på sina balkonger och uteplatser från våningarna 
ovanför. Om du röker så släng fimpar i askfatet! 
 
Anmäl dig för autogiro 
Autogiro är ett smart sett att se till att din hyra blir betald i tid varje månad. Om du inte redan anmält dig 
till autogiro så går det bra att ladda ner blanketten på vår hemsida på länken nedan. Vi kommer även 
sätta upp utskrivna blanketter vid varje entré 
http://www.brfgrimberget.se/attachments/File/Dokument/autogiro.pdf  
 
Nu kan du få informationsbladet till din mejl 
Vi kommer även börja skicka ut våra nyhetsbrev digitalt och om vi inte har din mejladress sen tidigare 
så är du välkommen att anmäla ditt intresse genom att skicka din mejladress till 
styrelsen@brfgrimberget.se, märk ditt mejl med ”digitalt nyhetsbrev”. För dig som fortsatt vill ha en 
papperskopia så kommer det finnas sådana att hämta vid anslagstavlorna varje månad. Alltså inte dela 
ut dessa som tidigare. 
 
Vik ihop din kartong 
Vi är duktiga på att återvinna och det gör att det snabbt blir fullt bland kartongerna. Se till att platta till 
dina kartonger ordentligt innan du slänger dem! 

 

I övrigt önskar vi i styrelsen en riktigt glad sommar och 
meddela att portkoderna slutar fungera den 1 augusti – 

därefter kan du bara använda din blå tagg! 


