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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  

 
Dags för årsstämma 
Den 9 maj är det dags för föreningens årsstämma. Vi bjuder in er till Föreningslokalen som 
beräknas vara färdigrenoverad tills dess om allt går enligt plan. Sista dagen att lämna lämna in 
eventuella motioner är den 31 mars. Du kan antingen maila in din motion eller lämna in den i 
föreningens brevlåda på bottenplan under trappan i 3A. 
 
En motion ska innehålla: 

• Frågeställning 
• Förslag på åtgärd 
• Kostnadsuppskattning (ekonomisk kalkyl) 
• Vara möjlig att rösta för eller emot  

 
Montera inte ned din EcoGuard 
Samtliga lägenheter i föreningen har en Ecoguard monterad på väggen i lägenheten. Den 
mäter temperaturen så att vi kan hålla koll på värmen. Det är mycket viktigt att den inte 
monteras ner eller slängs vid exempelvis renovering eller liknande.

 
Glöm inte avboka din tvättid 
Vi vill bara påminna er om att det är viktigt att avboka sin tvättid om man inte kan utnyttja den. 
Det går att göra med sin tag nere i tvättstugan eller via nätet, och självklart även i appen. 
 
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.  
 


