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GDPR
Styrelsen har skickat ut information och blanketter gällande BRF Grimbergets hantering av
personuppgifter. Viktigt att svara, signera och lämna i styrelsens brevinkast i källaren, under
trappan, i 3A. Sista datum för detta är 30 september.

Värme i lägenheterna
BRF Grimberget har ett klimatavtal med Göteborgs Energi. Systemet bygger på en kurva som
innebär att när det blir kallare än 14 grader ute så sätts värmen igång och när det blir varmare
än 16 grader ute så stängs värmen av. Den genomsnittliga innetemperaturen i våra lägenheter
skall ligga på 22 grader. Vi hoppas på att det kommer fungera utmärkt nu efter installationerna
i våras.

www.brfgrimberget.se
Den senaste tiden har styrelsen fått mycket mejl med frågor som går att få besvarade genom
en titt på hemsidan. Vi arbetar hela tiden med att förtydliga informationen så gott vi kan. Hittar
ni inte informationen ni söker på hemsidan är ni såklart varmt välkomna att mejla oss.

Stopp i sopnedkast och ohyra
Några av er har märkt att stopp i sopnedkastet varit ett återkommande problem den senaste
tiden. Orsaken till stoppen har varit att råttor har gnagt av elkablar vilket fått konsekvensen att
suget upphör. Det är flera föreningar i området som drabbats av samma problem. Elkabeln är
lagad och enligt information från Envac, det bolag som servar systemet vilket ägs av Annedals
Sopsug Samfällighetsförening, så finns ett pågående arbete genom Anticmex att försöka
förhindra råttangreppen.
Vidare har somliga medlemmar noterat råttor runt våra fastigheter. Anticimex har
uppmärksammats och kommer sätta in åtgärder. Extra viktigt nu att vi hjälps åt att hålla
entrédörrarna stängda.

Rengöring  av  sopkärl  
Vi har av beställt rengöring av våra komposteringskärl som står i soprummet under 3B. Renova
kommer och rengör inom 4-6 veckor.   

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    

