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Nya medlemmar 
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till HSB:s bostadsrättsförening 
Linjalen! Hittills i år har 12 lägenheter fått nya innehavare. 
 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida. Där kan du hitta information om 
det mesta som rör vår förening. 
 
Covid-19  
Till följd av Covid-19 har vi valt att hålla expeditionen stängd för att minska risk 
för smittspridning. Vi hoppas att kunna hålla öppet som vanligt efter 
sommaruppehållet med start den 24 augusti. Tillsvidare går det att komma i 
kontakt med styrelsen genom att mejla till brflinjalen@telia.com eller spela in 
ett röstmeddelande på 0703-22 85 53. 
 

• Fönsterbytet/fasadrenoveringen börjar närma sig ett avslut. Byte av 
samtliga fönster beräknas vara klart i början på juni. Därefter återstår 
besiktning, lite markarbeten samt nedmontering av ställningar, vilket 
planeras vara färdigt under juni månad. 

• Utomhusbelysningen i alla våra portar har bytts ut till LED-belysning. 
Detta både för att öka tryggheten och för miljöekonomiska vinster. 

• Laddstolpar för elbilsladdning: Vi har begärt och nu fått offerter på att 
installera ett antal laddstolpar i samtliga garage. Då det är en fråga som 
innebär ”en väsentlig förändring av fastigheten”, som man kallar det i 
Bostadsrättslagen så kommer en extrastämma att utlysas för att 
behandla frågan. Under rådande omständigheter med covid – 19 
kommer den troligen att genomföras med poströstning. Mer info 
kommer inom kort. 

• Föreningen har efter ett utökat förfrågningsunderlag och omförhandling 
tecknat ett nytt avtal med HSB Göteborg gällande fastighetsskötsel och 
lokalvård.  

• Hartills Trädgårdar, som sköter våra planteringar har fått i uppdrag att 
göra en större uppfräschning av vissa planteringar. 
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• I vissa tvättstugor finns golvstående centrifuger. Då det inte längre finns 
reservdelar så kommer de succesivt att plockas bort. De flesta 
tvättmaskiner idag är högcentrifugerande. 

• Anticimex har fått i uppdrag att placera ut fler råttfällor. 
 
Arbetet med motioner från årsstämman: 

• Motionen om att sopkärlen på Övre Hallegatan är överdimensionerade: 
Styrelsen gav fastighetsskötaren i uppdrag att göra en visuell koll för att 
se om kärlen är fulla eller ej vid tömning. Utredningen visar att 
soprummet på Övre Hallegatan 30 inte är fullt vid tömning och 
soprummet har därför stängts. Boende hänvisas till att använda 
soprummet på Övre Hallegatan 28 istället.   

• Motion om lokal för mindre snickeriarbeten: Styrelsen utreder frågan 
vidare. 

• Motion om pergola med tak på gårdar. Styrelsen har undersökt olika 
alternativ men beslutat att avvakta då det pga. Covid-19 inte är lämpligt 
att samlas på liten yta denna sommar.  

• Motion om att rusta upp gymmet: Styrelsen utreder möjligheten att 
flytta gymmet till en större lokal. Tyvärr står arbetet på paus då 
ljudmätning i kringliggande lägenheter inte kunnat utföras pga. Covid-19. 

• Motion om att utöka tvättiderna: Tvättiderna har nu utökats och vi kan 
tvätta fram till kl. 20.30 även på helger. 

 
Köksfläktar 
Vid den obligatoriska ventilationskontrollen,  2018 kontrollerades samtliga 
lägenheter och de lägenheter som då fick anmärkningar på fläktarna åtgärdade 
problemet. Det har framkommit att flera medlemmar nu har felinstallerade 
eller felaktiga köksfläktar. Då detta påverkar ventilationen i hela 
trappuppgången är det något som behöver åtgärdas. Vid en felanmälan om 
exempelvis matos får föreningen anlita och betala en firma för att utreda 
orsaken och då behöver de göra kontroller i varje lägenhet. Den medlem som 
inte har följt föreningens riktlinjer gällande köksfläkt måste vidta och själv 
bekosta åtgärder, allt enligt våra stadgar. 
Om en önskar byta köksfläkt så lämna in en renoveringsansökan och ange 
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vilken fläkt ni önskar installera så blir det rätt från början. Ansökan finns på 
hemsidan. 
 
Rökning  
Vi vill uppmana alla boende att visa hänsyn till sina grannar genom att inte röka 
på balkongerna eller i direkt närhet till balkonger eller fönster. 
Sedan 1 juli 2019 finns även en lag som förbjuder rökning på våra lekplatser. 
 
Avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning med 1 % från 1 juli 2020.  
 
Kommande containerdatum 
Juni 9/6 kl. 09.00 – 10/6 kl. 12.00 
Augusti  25/8 kl. 09.00 – 26/8 kl. 12.00 
Oktober 13/10 kl. 09.00 – 14/10 kl. 12.00 
December  15/12 kl. 09.00 – 16/12 kl. 12.00 

 
Till sist vill vi i styrelsen önska alla en riktigt fin sommar! 

 
Ewa, Dennis, Frida, Krister, Lena, Mats, Slavko, Sven 
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