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Störningar kan vara arbetet med västlänken 

Det har inkommit anmälningar om störningar från grannar när det i själva verket varit störningar från 

byggnationen av västlänken. Oljud och andra störningar även på kvällar kan vara sprängningar från 

det pågående arbetet. Mer information om västlänkens arbete finns på Trafikverkets hemsida. 

 

Infoblad per mail? 

Kontakta styrelsen om ni önskar att få infobladet per mail till styrelsen@brfgrimberget.se. 

 

Renovering av tvättstugor - start 28 september 

Den 28 september påbörjas renovering av tvättstugan i 1 A. Arbetet väntas pågå i fyra veckor. Under 
renoveringen kan inte tvättstugan bokas eller användas. Tvätt får istället ske i tvättstugan i 3 A. 

När renoveringen av tvättstugan i 1 A är färdig kommer renovering av tvättstugan i 3 A att planeras in. 
Information kommer skickas ut när detta är dags. Tvättstugorna renoveras en i taget för att vi alltid ska 
ha tillgång till minst en tvättstuga.  

Brandsäkerhet - ingen förvaring i trapphuset! 

Styrelsen har fått information om att vi brister i brandsäkerheten då det förvaras saker i trapphuset. Ni 
har alla fått ut lappar om detta i veckan. Det är av största vikt att inga saker finns i trapphusen.  

Vi förstår att det kan se trevligt ut med en dörrmatta utanför dörren. Eller att man av praktiska skäl 
ställer ut soppåsar, pulkor, cyklar eller barnvagnar. Konsekvensen kan dock bli att någon snubblar 
eller att saker förhindrar att människor kan ta sig ut vid en utrymning. Därför måste trapphuset vara 
helt fritt!  

Vänligen ta bort sakerna snarast. Om detta inte sker kommer vi behöva konfiskera dessa. 

 

Föreningsstämma 

Vi planerar att ha en extra föreningsstämma i oktober för att behandla de motioner som inkom inför 
vårens föreningsstämma. Mer information och kallelse kommer inom kort. 
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