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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    

  
  
Föreningsstruktur 
Som utlovat i förra nyhetsbladet ska styrelsen presenteras. Kvar från föregående år är 
Elisabeth (ordf), Foad och Therese. Nykomlingarna består av Ann, Julia, Magda, Maria, Niklas 
och Viktor. Håll utkik på anslagstavlorna för en grundligare presentation.  

Vi är taggade på att göra vad vi kan för att utveckla föreningen. Vi vill belysa vikten av att vi 
alla medlemmar är skyldiga att hjälpas åt med att hålla ordning och reda. BRF Grimberget är 
en ideell förening och vi i styrelsen arbetar med föreningen utöver våra andra sysselsättningar 
på heltid. Så om kostnaderna för städning, renhållning eller reparationer ökar pga vårdslöshet 
drabbar det alla medlemmar genom avgiftshöjning.  

Om du har idéer på hur vi kan göra föreningen bättre är du varmt välkommen att höra av dig 
till styrelsen@brfgrimberget.se.  

 

Parkeringsförbud 
Den senaste tiden har innergården använts som en parkeringsplats. Det är strikt förbjudet att 
parkera fordon på innergården och det beror på våra medlemmars säkerhet.  

Samtliga medlemmar ansvarar för att anmäla felparkerade fordon. Anmälan sker till Controlla 
på telefonnummer: 031-23 00 00.  
 

GDPR 
Den nya personuppgiftslagen GDPR har väl inte undgått någon. Detta berör också BRF 
Grimberget så håll utkik så kommer ett utskick inom kort.  
 

Ordningsregler  
•   Städning  i  tvättstugan.  Lämna  tvättstugan  så  som  du  själv  önskar  finna  den.  Kostnaden  
för  extra  städning  drabbar  alla  medlemmar.    

•   Soprum.  Det är endast tillåtet att slänga vad som är anvisat på skyltarna i soprummen. 
Övrigt skräp hänvisar vi till återvinningsstationer. Det är heller inte okej att ställa saker 
du inte vill ha i gångarna på vinden, i tomma förråd eller i föreningslokalen pga 
säkerheten. Kostnader för bortforsling drabbar alla medlemmar genom avgiftshöjning.   

•   Säkerhet.  Låt  inte  entrédörrarna  stå  uppställda  pga.  skadedjur,  inbrottstjuvar,  kyla  eller  
nattgäster  i  trapphusen.  


