
 
 
 

Informationsblad Maj 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  

 
 

Styrelse, Valberedning 
Styrelsen har glädjen att berätta att flera medlemmar har hört av sig med intresse för 
styrelseengagemang, utefter vår vädjan i föregående informationsblad. 
Samtliga poster inför kommande styrelse är fyllda med förslag till stämman och gäller 
ledamöter, suppleanter samt valberedning 

 
 

Påminnelse och kallelse årsstämma 
Flera har anmält sig till årsstämman den 15/5 kl. 18.30 men vi önskar en större uppslutning. 
Anmäl ditt deltagande på: styrelsen@brfgrimberget.se 

 

Kallelse och årsredovisning 2017 kommer i ett separat utskick senast 14 dagar innan 
stämman. 
 
 

Dränering samt grönytor 
Dräneringen fortgår enligt tidplan och beräknas vara klart senast juni månad. 
Föreningen har fått en ny kastanj planterad vid entrén.  
För att det ska bli en fin symmetri mellan ny och gammal kastanj vid entrén, kommer den 
gamla kastanjen beskäras i den mån som går utan att trädet tar skada.  
Beskärning planeras till juli/augusti när trädet mår som bäst och bättre klarar en beskärning. 
Nytt gräs på rulle som kräver mindre underhåll är beställt till trädgården, och kommer läggas 
så snart det går. 
Grövre grus som står emot ogräs bättre kommer läggas i gången vid grillplatsen, samt nya 
utemöbler beställas. 
 
Återställning av uteplatser i bottenplan sker under juni månad. 
Containern som förvarat medlemmarnas utemöbler forslas tillbaka när markarbetena är 
avslutade. 
En permobilparkering har temporärt flyttats från ingången 3 B, Spekebergsgatan till 
innegården. Den kommer flyttas tillbaka när dräneringen är klar. 
 
23/4 efter kl. 08.00 börjar dräneringen framför garageinfarten. Entreprenören kommer ha en 
markplatta redo för in och utfart under dagtid när arbetet pågår. Det kan dock innebära viss 
väntetid för att köra in och ut. Markplattan kommer ligga kvar kvällar och helger så passagen 
fungerar. 
 
 

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 behöver du parkera bilen någon annanstans. 
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