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Årsmöte och ny styrelse
15 maj var det årsmöte för BRF Grimberget och en ny styrelse blev inröstad. Vi tackar alla
som kom och visade intresse. På vår hemsida finner du information om hur den nya
styrelsen ser ut.

Dräneringen
Dräneringen är avslutad och avlämnad. Vi är mycket nöjda med det arbete som
entreprenören utfört. Sanden på stenplattorna på innegården skall ligga kvar i några veckor
till för att arbetas ner i fogarna. Esplanad sköter detta arbete.   

Bevattning
Dräneringen har, som vi alla sett, påverkat grönytorna runt husen. Nytt gräs är lagt och till en
början kräver det en del underhåll, så som rikligt med bevattning. Vi vill be alla som bor på de
nedre planen att inte lämna ömtåliga föremål på balkongen då det finns en risk att
vattenspridarna når till balkongerna. Ju längre tiden går desto mindre frekvent blir
bevattningen.

Påminnelser    
-   Parkering av motorcyklar på gården är förbjuden på grund av att det tar plats samt
försvårar för räddningstjänsten att ta sig fram.
-   Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongerna, dels på grund av brandrisken
men också på grund av röken och oset som blir av kol- och gasolgrillar.
-   Nu när det är sommar spenderar vi mycket tid på balkongerna, vänligen fimpa i ett askfat
och respektera era grannar genom att inte kasta ut fimparna.

Sommarhälsning
Infobladet gör uppehåll under juli och återkommer igen i augusti.
Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig sommar! Vi håller tummarna för många
soliga dagar så att vår uppfräschade grillplats, som snart står klar, kommer väl till
användning och blir en naturlig mötesplats för oss alla.

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    

