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Nya medlemmar 
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till HSB:s 
bostadsrättsförening Linjalen! I år har 32 lägenheter fått nya 
innehavare. 
 
Vi vill också passa på att informera om vår hemsida, 
www.hsb.se/goteborg/linjalen. Där kan du hitta information om det 
mesta som rör vår förening.  
 
Expeditionen och Covid-19 
Expeditionen är stängd på obestämd tid i väntan på nya 
rekommendationer. För att komma i kontakt med styrelsen vänligen 
mejla till brflinjalen@telia.com eller lämna ett röstmeddelande på 
0703-22 85 53.  
 
NYHETER 
Gästlägenheten 
Lägenheten har fräschats upp med bland annat nya golv och 
ommålning av väggar. 
Ny ansvarig för uthyrning och tillsyn av gästlägenheten är Torbjörn 
Olsson. Bokning sker i första hand via mejl till 
brflinjalengast@gmail.com. Ange alltid önskat/önskade 
bokningsdatum, namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer. 
Bokningen är klar när du fått en bekräftelse. (Den som inte har 
tillgång till mejl kan ringa tel. 0703-01 11 13, tisdag och torsdag kl. 
18.00–21.00.) 
 
Spolplatser i garagen 
Sedan 1 september är Nedim Rekic ny spolplatsansvarig. Nedim 
ansvarar för rengöring av platserna samt att utrustningen fungerar som 
den ska. Alla har dock ett gemensamt ansvar för att skölja av 
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tvättplatsen efter användning samt att 
felanmäla om något är trasigt. 
Observera att spolplatserna endast är avsedda för rengöring av fordon. 
 
HSB NABO 
Styrelsen har tecknat avtal med HSB NABO. NABO är en 
trygghetstjänst i alla boendesociala frågor. De hjälper till vid 
exempelvis störningar, konflikter mellan medlemmar eller om en 
medlem har problem med sitt boende på grund av demens, psykisk 
eller fysisk sjukdom, missbruksproblem eller andra svårigheter. 
 
Nya skyltar  
Vi byter ut skyltarna i garagen för att informationen ska uppfylla 
GDPR:s krav.  
Även på lekplatserna behöver det finnas information om vem som är 
ansvarig för underhåll och skyltar är på plats inom kort. Observera att 
det på grund av en ny lag 2019 är förbjudet att röka på lekplatserna. 
 
Laddstolpar för elbilsladdning 
På extrastämman den 14 oktober beslutades att installera 30 
laddstolpar för laddning av el- och hybridbilar i våra garage. På Västra 
Stillestorpsgatan installeras 12 platser i vartdera garaget och i garaget 
på Övre Hallegatan blir det 6 platser. Installationsarbetet kommer att 
starta i januari 2021 och förväntas pågå under 8 veckor. Totalt 
kommer 44 platser bli berörda under arbetet med installationen och 
dessa medlemmar kommer att få särskild information om alternativ 
parkering under tiden. 
När laddplatserna tas i bruk kommer styrelsen succesivt att omfördela 
platserna så att de medlemmar som idag har garageplatser som 
omvandlas till laddplatser blir anvisade andra platser. 
Avgiften för att hyra en laddplats är 300 kr per månad för elbil och 
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200 kr per månad för elhybrid. Kostnad 
för elförbrukning tillkommer med 1.28 kr/kWh. 
För att ansöka om en plats, vänligen mejla till brflinjalen@telia.com 
och skriv ”ansökan om elladdplats” i ämnesraden. 
 
Nya styrelsen efter årsstämman 
Abbas Malik, Ewa Hedström, Frida Jansizian, Jan-Olof Wikström 
(HSB-ledamot), Krister Andersson, Lena Wiklund, Mats Ellerström 
och Sven Janzon. 
 
INFORMATION 
• Det är alls vårt ansvar att felanmäla när något i gemensamma 

utrymmen eller på gårdarna inte fungerar eller har gått sönder. 
Felanmälan görs på www.hsb.se/felanmälan eller på HSB på tel. 
031-442 20 00. 

• Använd alltid det tresiffriga lägenhetsnumret i kontakt med 
styrelsen och HSB. (Det fyrsiffriga används endast för 
folkbokföringen). 

• Om du behöver ändra namnet på din dörr och/eller postbox så 
görs detta genom en felanmälan till HSB.  
 

• Styrelsen vill påminna om att routern, tv-boxen samt de trådlösa 
sändarna tillhör lägenhet och inte ska tas med vid flytt. Om 
någon del av utrustningen går sönder kontaktar man Telias 
kundtjänst. 

• Det är föreningens stadgar som reglerar vad i lägenheten som är 
bostadsrättshavarens ansvar och vad som faller under 
bostadsrättsföreningens ansvar. Som exempel är medlemmen 
själv ansvarig för elen i lägenheten samt de egna synliga 
avloppen. Det är viktigt att rengöra vattenlåsen i badrummet för 
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att förhindra stopp. Läs gärna 
stadgarna på hemsidan för mer information.  

• Har du planer på att utföra underhåll, installera ny fläkt eller 
renovera i din lägenhet? Läs igenom relevant information på vår 
hemsida och fyll sedan i en "ANSÖKAN om att renovera i 
lägenhet” och lämna den i styrelsens brevlåda (i porten på Västra 
Stillestorpsgatan 21).  

 
 

 
Till sist vill vi i styrelsen önska alla en riktigt God Jul 

 
Abbas, Ewa, Frida, Krister, Lena, Mats och Sven  

 
 
 

 


