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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  

 
Glöggkväll 
Nu är det snart dags att tända granen och i samband med det bjuder vi in till glögg på 
innergården. Välkommen ner på glögg och pepparkakor den 30 november kl 1900. 
 
Värmefrågan är högt prioriterad 
Kylan är här och vi vet om att det är några lägenheter som har det kallare än andra. Göteborgs 
Energi håller på att utreda situationen och vi återkommer så snart det finns med info. Se till att 
du skruvar på ditt element ordentligt dock om du tycker det är kallt. 
 
Parkeringspolicy uppdaterad 
Vår parkeringspolicy har uppdaterats med några små detaljer. Har du en parkeringsplats idag 
så kommer du få justeringar skriftligt direkt i brevlådan. Uppdaterad policy finns på hemsidan. 
 
Medlemstidningen ”Din Bostadsrätt” kommer kvartalsvis 
Föreningen är numera medlem i Bostadsrätterna och framöver kommer du att få deras 
medlemstidning kvartalsvis. 
 
Märk ditt hänglås 
Nu när bokningstavlorna plockats ner och man i fortsättningen kommer använda privata 
hänglås är det viktigt att man markerar hänglåset med sitt lägenhetsnummer. 

 
Utökad återvinning 
Det finns nu behållare för ljuskällor och batterier i soprummet. 
 
Innergården är INTE en parkering 
Det är strikt förbjudet att parkera fordon på innergården. Detta gäller bilar såväl som 
motorcyklar. Endast avlastning får ske! 

 
Renoveringar 
Vi vill påminna om att man under renovering ansvarar för att badrums- och köksinredning 
forslas bort. Man får INTE låta detta stå i trappuppgången. Det ligger även på dig som 
bostadsrättsinnehavare att ansvara för att trapphus och hiss skyddas med papp och att hallen 
städas upp efter arbetsdagen. 
 
Beställning av extranycklar 
Extranycklar beställs av vår fastighetsskötare, Esplanad. Kontakta dem på info@esplanad.nu 
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.  
 


