
 
 
 

Informationsblad januari 2017 

 
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  

 
Injustering av värme 
Den information ni fått från Göteborg Energi kommer kompletteras under nästa vecka. Mer 
information hittar ni på anslagstavlorna i entrén. Dels kommer ni få information om exakt 
datum för när GE behöver tillträde för just din lägenhet, och sedan lämnas din nyckel tillbaka 
samma vecka som arbetet slutförs. Det är dock viktigt att ni lämnar från er nycklarna vid 
nyckelinsamlingen som planerat. 
 
Sammanfattning av 2016 
Vi i styrelsen tänkte kort sammanfatta ett axplock av årets projekt – det har varit en hel del att 
stå i. Hoppas ni är lika nöjda med resultaten som vi är J 
o Dörrbyte	  &	  renovering	  av	  

trapphusen	  
o Försäljning	  av	  lokal	  –	  stor	  vinst	  

till	  föreningen	  
o Gemensam	  grillplats	  

o Uppdaterat	  underhållsplan	  
o Målat	  om	  i	  soprummen	  och	  

bytt	  leverantör.	  Utökat	  med	  
mer	  återvinning.	  

o Påbörjat	  renovering	  av	  
föreningslokal	  (tidigare	  
fuktskadad)	  

o Digital	  bokning	  tvättstuga

 
Tänk på vad du slänger i grovsoporna 
Det är INTE OK att slänga hela inredningar eller pallar i grovsoporna. Tömning/bortforsling 
betalar vi medlemmar efter behov så det drabbar oss alla i form av ökade kostnader. Det är 
heller INTE OK att ställa upp dina grovsopor på vinden. Inte i gångarna och inte heller i tomma 
förråd. Vi medlemmar får betal även för denna bortforsling! 
 
Ring i första hand Fastighetsskötaren 
Vid icke akuta frågor kring fastigheten ex. frågor om tvättstuga, garage eller liknande så ring 
vår Fastighetsskötare Esplanad. Securitas eller Låsinvest ringer man vid AKUTA ärenden 
ENDAST. Jourutryckningar står du som medlem själv för vid falskt alarm. 

 
Innergården är INTE en parkering 
Det är strikt förbjudet att parkera fordon på innergården. Detta gäller bilar såväl som 
motorcyklar. Endast avlastning får ske! 

 
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.  
 


