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Obehöriga och rekning
Vi ber alla vara extra uppmärksamma på att inte låta obehöriga komma in i genom våra
entréer. Det har upptäckts att någon eller några har rekat i lägenheter genom att filma i
brevinkastet. Händelsen har polisanmälts.

Garagestädning
Snart är det dags för den årliga grovstädningen av garaget. I vanlig ordning ber vi er visa
hänsyn så att vår fastighetsförvaltare HSB kan få städningen ordentligt gjord. HSB kommer
att annonsera om garagestädningen vid in- och utgång till garaget.

Förstudie om relining
Under våren kommer HSB att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna till
relining av våra avloppsstammar. De kommer då att behöva tillgång till ett antal lägenheter i
våra fastigheter för att okulärt besiktiga och fuktmäta badrum och kök. Vi återkommer med
separat och mer detaljerad information.

Cykelrensning
Inför sommaren, cykelns högsäsong, kommer vi genomföra en cykelrensning. Styrelsen
kommer att sätta upp anslag samt buntband på anslagstavlorna i respektive fastighet. Dessa
buntband använder du för att markera din cykel senast 30/4.
Cyklar som inte är markerade med buntband kommer forslas bort och förvaras i ett förråd i
garaget. Om du missat att markera din cykel kontaktar du HSB för att hämta ut din cykel.
Efter tre månader kommer cyklarna i förrådet att skrotas.
Rensningen äger rum efter önskemål från medlemmar om att göra mer plats vid våra
cykelställ istället för att överblivna och ej funktionella cyklar ska ta upp plats.

Brandsläckare
På inrådan av Anticimex som bistår föreningen med brandskyddet av fastigheterna kommer
brandsläckarna på vinden flyttas till garaget samt respektive tvättstuga.

Fastighetsskötare  HSB  tel.  010  -  442  24  24,  växelns  öppettider  är  måndag  08.00-18.00,  tisdag-torsdag  08.00-17.00,  
fredag  08.00-15.00.  Alternativt  https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/.    
Övrig  tid  akuta  fel  Securitas  tel.  010  –  470  55  98    
Brevinkast  Under  källartrappan  i  3A  
Hemsida  www.brfgrimberget.se    
E-post  styrelsen  styrelsen@brfgrimberget.se    

