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Adress föreningsexpedition: Västra Stillestorpsgatan 21, 417 13 Göteborg 

Telefon: 031-51 67 05 och 0703-22 85 53   

E-post: linjalen@netatonce.net  

Hemsida: www.hsb.se/goteborg/linjalen  

 

 

Brf Linjalens styrelse ger ut ett antal informationsblad varje år. Aktuell information finns, 

liksom föreningens stadgar, trivselregler och annan matnyttig information, på vår hemsida. 

Basal kontaktinfo och aktuella event anslås i varje trapphus. 

 

Kontakt med föreningens förtroendeman och styrelse 

 Mejla till linjalen@netatonce.net (snabbaste sättet). 

 Lämna meddelande i föreningens brevlåda på Västra Stillestorpsgatan 21. 

 Besök föreningsexpeditionen på samma adress, 1 trappa upp, helgfria måndagar kl. 

17-19, då vår förtroendeman Ewa respektive minst en styrelsemedlem finns på plats. 

 Ring 031-51 67 05, helgfria måndagar kl. 17-19. (Vid mycket brådskande ärenden kan 

meddelande lämnas på 070-322 85 53 även andra dagar). 

 

Föreningsexpeditionen är i år semesterstängd 4 juli – 14 augusti. Det går bra att mejla 

linjalen@netatonce.net eller lämna meddelande på 070-322 85 53, men svar kan dröja. 

 

Felanmälan 

 Felanmälan ska inte göras till föreningsexpeditionen eller fastighetsskötarna. 

 Felanmälan görs till HSB på tel. 010-442 24 24 eller via webbformuläret på 

www.hsb.se/goteborg/felanmalan. Vid felanmälan anges det ”gamla” tresiffriga 

lägenhetsnumret, t.ex. 252. (Det fyrsiffriga används endast för folkbokföringen). Tänk 

på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för visst underhåll i din lägenhet. Detta 

regleras genom föreningens stadgar. Vissa tjänster som du beställer från HSB kan 

komma att faktureras dig. Fråga gärna vad som gäller när du gör felanmälan. 

 Sommaröppettider för HSB:s felanmälan via telefon 15 maj – 31 augusti: måndag-

torsdag kl. 08-16 samt fredag kl. 08-15.  

 Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på 010-470 55 98. Akuta fel kan till 

exempel vara en vattenläcka eller ett strömavbrott. 

 Felanmälan av hissar görs till Vinga Hiss som nås dygnet runt på tel. 031-776 57 01. 

 Felanmälan gällande bredband och telefoni görs till Net at Once på tel. 0771-40 44 00, 

vardagar kl. 08-20 samt lördag-söndag kl. 12-16.30 eller på kundtjanst@netatonce.net. 

 Felanmälan gällande tv-abonnemang och tv-box görs till Sappa på tel. 0774-44 47 44, 

alla dagar kl. 08-22. 

 

Nya medlemmar 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till HSB:s Bostadsrättsförening Linjalen! 

Hittills i år har 17 lägenheter fått nya innehavare. För er som inte fått mappen om vår förening 

finns den att hämta på föreningsexpeditionen. 
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Kalendarium inklusive planerade fritidskommittéarrangemang 
28/5    Familjedag i och kring Röda stugan kl. 12-15 (se anslag i trapphus) 

14–15/6   Container vid Röda stugan (från 08 på tisdagen till 12 på onsdagen) 

onsdagar i juli   Sommarcafé i Röda stugan 

9–10/8   Container vid Röda stugan (från 08 på tisdagen till 12 på onsdagen) 

27/8   Surströmmingsskiva i Röda stugan 

11–12/10   Container vid Röda stugan (från 08 på tisdagen till 12 på onsdagen) 

15/11   Årsstämma för Brf Linjalen på Granngården vid Bjurslättsskolan 

6–7/12   Container vid Röda stugan (från 08 på tisdagen till 12 på onsdagen) 

Tyvärr har inte Fritidskommittén möjlighet att anordna något gemensamt midsommarfirande i Röda 

stugan i år. Vill du/ni göra det i stället? Kontakta i så fall Teresa i Fritidskommittén på 0735-26 66 12 

 

Avgiftshöjning 

Från och med 2016-07-01 höjs månadsavgiften med 5 %. 

 

Gårdsrenovering 

Renoveringen av ”tåg-gården” på Västra Stillestorpsgatan 1-21 fortskrider i stort sett enligt 

plan och beräknas bli klar i sommar. Viss plantering kommer dock göras först till hösten. 

 

Odlingslådor/stadsodling 
Vid årsstämman i november bifölls en motion om att utreda möjligheten till stadsodling för 

medlemmar på föreningens mark. Arbetet med detta har fått vänta något på grund av övrigt 

pågående föreningsarbete, men fortskrider. Mer information kommer när sådan finns. 

 

Gästlägenheten, Röda stugan och Lilla fritidslokalen 

 Föreningens gästlägenhet bokas hos Siv Carlsson, 031-23 67 01. Avgift: 200 kr/dygn.  

 Röda stugan mitt i området och Lilla fritidslokalen på Västra Stillestorpsgatan 7, på 

gaveln, bokas hos Yasmine Posio Nilsson, 0762-09 16 51 (endast vardagar kl. 16-18) 

eller yasmine@netatonce.net (när som helst). Vänligen respektera telefontiden. 

Avgift Röda stugan: 200 kr/dygn sön–tors och 350 kr/dygn fre–lör. Depositionsavgift 

på 500 kr tillkommer. Avgift Lilla fritidslokalen: 50 kr/dygn. 

 Mer information om lokalerna finns på föreningens hemsida. 

 

Grillning 
Sedan 2015 finns en fin ny grillplats mitt i området, på kommunens mark. Den är alla 

välkomna att använda. Grillning på balkong är endast tillåten med elgrill. 

 

Rökning 

Klagomål om störande rökning kommer ofta in till styrelsen. Vi har många medlemmar som 

störs av eller är allergiska mot cigarettrök och ber därför alla att inte röka på balkong eller 

under grannars fönster/balkonger. 

 

Engagera dig i vår förening! 

Är du intresserad av att vara med i Brf Linjalens styrelse, fritidskommitté eller valberedning? 

Ta gärna kontakt med föreningens nuvarande valberedning med intresseanmälan eller frågor; 

Mattias Alsterberg nås året runt via mattias.alsterberg@gmail.com. 

 

 

Glad sommar önskar Brf Linjalens styrelse! 
Ewa, Inger, Jugo, Lena, Malin, Mattias, Nomi, Peter och Sven 
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