
 
 
 

Nyhetsblad  november  2018  

 
Kontaktuppgifter:  
Fastighetsskötare:  Esplanad  Förvaltning  031-788  28  00  månd-fred  08.00-16.00.  
Övrig  tid  akuta  fel:  Låsinvest  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    

  
  
Kom ihåg att släcka ljusen!  
Såhär i vintertid när det både är mörkt och kallt ute är tända ljus en favorit i många hushåll. Vi 
vill påminna alla om att ha fungerande brandvarnare i ert hem.  
 
Ny avtalspart avseende brandskyddsarbetet  
Styrelsen har beslutat att byta leverantör när det gäller föreningens brandskyddsarbete, från 
Presto till Anticimex med start 1 december 2018. Anticimex kommer utföra löpande kontroller 
av vårt brandskydd samt bistå oss med vårt Systematiska Brandskyddsarbete. Varje medlem 
har dock ansvar för sitt brandskydd inne i lägenheterna. Utöver fungerande brandvarnare kan 
man ha brandfiltar och egna handbrandsläckare. Detta kan köpas till bra priser av Anticimex 
och ni finner mer information på deras hemsida, https://shop.anticimex.com/brandskydd.  
 
Intressearbete för styrelsearbete?  
Tiden går fort och om några få månader är det åter igen dags för årsmöte. Innan det önskar 
valberedningen få in intresseanmälningar för att sitta med som ledamot och/eller suppleant. 
BRF Grimberget som ideell förening är beroende av medlemmarnas engagemang. Det går bra 
att mejla till styrelsen@brfgrimberget.se eller lämna ett brev i styrelsens brevlåda under 
trappan i 3A. 	  
	  
Avboka  din  oanvända  tvättid	  
Vänligen avboka din tvättid om du vet med dig att du inte ska använda tiden. På så sätt får 
våra medlemmar fler tider att nyttja än att tvättstugorna står tomma trots uppbokade tider.  
  
Container  för  grovsopor  
En container är beställd till trettonhelgen i januari för att ge våra medlemmar möjlighet att kasta 
ut julgranen och andra grovsopor (dock inte elektroniska saker) som ska rensas ut.  
 


