
 
 
 

Informationsblad April 2018 

 
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  

 
Inbrott 
Sista veckan har föreningen drabbats av flera inbrott i styrelserum, vaktmästarrum, vindsförråd i 
uppgång 3 b samt garage. 
Alla behöver därför se över sina förråd och bilar i garaget, och göra polisanmälan vid ev. inbrott, skador 
eller stöld.  
Föreningen har polisanmält händelsen i styrelserummet med ärendenummer 5000-K305864-18 som ni 
uppger i samband med er egen polisanmälan. 
 

Obehöriga kan smita in den stunden garageporten står öppen vid in och ut passage. 
Vi vill därför uppmana er att ha koll på garageporten och vänta tills porten är helt stängd innan du kör 
vidare. 
Föreningen har ingen möjlighet att sätta upp ett Aptussystem med tagg från garaget vidare in i husen 
eller från garaget ut på gatan. 
Detta på grund av att garaget saknar 2 andra utrymningsvägar med minst 20 meters avstånd som 
krävs enligt brandskyddsregler. 

 
 
Styrelseuppdrag 
Intresset för styrelseuppdrag i vår bostadsrättförening är lågt och vi blir from juni färre personer inom 
styrelsen. 
Då styrelsen är bekymrad har bostadsrätterna kontaktats med frågan om hur bostadsrättsföreningen 
kan leva vidare utan styrelse? 
 

Svar; Skulle det inträffa att en styrelse inte kan tillsättas kommer föreningen förr eller senare tvångslikvideras. Då 
säljs huset, bostadsrätterna upphör och får värdet 0 kr (men ev. lån på bank finns ju kvar – och banken lär kräva 
omgående betalning pga säkerheten, bostadsrätten, har ju gått upp i rök!) och medlemmarna få bo kvar som 
hyresgäster. Kort sagt – katastrof för många… 
 

Vi vill därför uppmuntra alla medlemmar till engagemang, ansvar och delaktighet för 
bostadsrättföreningens överlevnad. Föreningen är vår gemensamma angelägenhet. 
 

Hör av er! 
styrelsen@brfgrimberget.se 

 
 
Påminnelse årsstämma 2018 
Den 15 Maj kl. 18.30 är det dags för föreningens årsstämma i vår föreningslokal på Föreningsgatan 1b. 
Vi beställer fika behöver därför ha in din anmälan om deltagande på; styrelsen@brfgrimberget.se 

 
 

Årlig garagestädning 
4 Maj mellan kl. 08.00-11.00 ska garaget vara utrymt för bilar, då det är dags för den årliga 
garagestädningen. Under tiden för städning får du parkera bilen någon annanstans. 
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