
 
 
 

Informationsblad april 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  

 
Välkomna till årsstämman den 9 maj kl 1800 
Den 9 maj är det dags för föreningens årsstämma. Vi bjuder in er till Föreningslokalen och 
bjuder på fika från 18.00. 1830 öppnar stämman. Föreningslokalen ligger på bottenvåning i 1B. 
Kallelse kommer separat med information hur du anmäler din närvaro. 
 
Vi söker fortfarande folk till styrelsen så anmäl gärna ditt intresse om du hade önskat vara med 
att ytterligare påverka de beslut som tas i din förening. 
 
Stor utmaning för nyckelhantering 
Det har varit en stor utmaning att få samlat in nycklar exempelvis vid tillfällen som då värmen 
skulle regleras. Vi berör detta under årsstämman så vänligen ta med dina tankar kring detta.

Container och cykelrensning lagom till Valborg 
Till Valborg kommer en container finnas på plats och då har du möjlighet att vårstäda. Vi 
kommer samtidigt att rensa bland cyklarna. Mär upp din cykel senast 28 april. 
 
Sandlåda ersätts med picnic-bord 
Sandlådan som tillhör huset kommer ersättas av picnicbord vid grillen. Mer info kommer. 
 
Meddela styrelsen om du byter kontaktuppgifter 
Om du byter kontaktuppgifter så som mejl eller telefonnummer är det viktigt att du meddelar 
oss i styrelsen om detta. Vid eventuella olycksfall eller liknande är det viktigt att vi kan få 
kontakt med dig. Vi hade ett varmvattenproblem i 1B som tog lång tid att felsöka och detta 
berodde på att vi hade fel kontaktuppgifter. 
 
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.  
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