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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 arrangemang 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). 

 Expeditionen håller JULSTÄNGT vecka 52 och 1 och öppnar igen 9/1. 

 

Felanmälan 

 Observera att det är allas vårt ansvar att felanmäla när något i gemensamma 

utrymmen eller på gårdarna inte fungerar eller har gått sönder. Detta gäller även 

sådant som exempelvis bristfällig belysning utomhus eller trasiga tvättmaskiner. 

 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 i föreningens stadgar. Vissa tjänster som du beställer från HSB kan 

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

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

exempel vara en vattenläcka. 

 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. 

Net at Once hälsar att det är viktigt att vi felanmäler varje gång något inte fungerar 

för att de ska kunna hitta långsiktiga och hållbara lösningar. 

 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!  

 

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

Ta gärna kontakt med föreningens valberedningen med intresseanmälan eller frågor. Mattias 

Alsterberg nås via mattias.alsterberg@gmail.com eller 0704-97 94 76. 
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Fritidskommittén 
Brf Linjalens fritidskommitté anordnar arrangemang som alla boende i föreningen är varmt 

välkomna till, gratis eller ibland till en subventionerad kostnad. Kommittén tar gärna emot 

förslag på framtida arrangemang och kan kontaktas via brevlådan som sitter på Röda stugan 

eller via e-post linjalensfritid@netatonce.net. 

 

Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang (detaljinfo anslås i trapphusen) 
15/1  Prova på yoga, Röda stugan 

4/2 Karaoke, restaurang Kwok Kang vid Wieselgrensplatsen 

7-8/2 Container för grovsopor vid Röda stugan, från tisdag kl. 08.00 till onsdag kl. 12.00  

25/2 Semlor, Röda stugan 

7/3 Hedwig and the Angry Inch på Lorensbergsteatern (anmälan senast 13/12) 

25/3 Våfflor, Röda stugan 

11-12/4 Container för grovsopor vid Röda stugan, från tisdag kl. 08.00 till onsdag kl. 12.00 

23/4 Besök på Emigranternas hus med brunch på Casino Cosmopol 

13/5 Knytkalas med mat från världens alla hörn, Röda stugan 

3/6  Barnteater med Sagofén Isadora, loppis och tipspromenad 

13-14/6 Container för grovsopor vid Röda stugan, från tisdag kl. 08.00 till onsdag kl. 12.00 

(även 15-16/8, 10-11/10 och 12-13/12) 
 

Hyra av 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 Teresa Barros, 0735-26 66 12 (mån-tis samt tors-fre kl. 16.30-

21.00) eller ter.bar.m@gmail.com. Vänligen respektera telefontiden. Avgift Röda 

stugan: 200 kr/dygn sön–tors och 350 kr/dygn fre–lör. 500 kr i depositionsavgift 

tillkommer. Avgift Lilla fritidslokalen: 50 kr/dygn.  

 Detaljer för hämtning och lämning av nyckel avtalas med bokningsansvarig (se ovan). 

Observera att betalning alltid ska ske kontant, vid hämtning av nyckel. 

 Lokalerna ska alltid städas efter uthyrning. Den som hyr är ansvarig för detta. 

 Tillgång till lokalerna ges från kl. 12.00 och städning och nyckelåterlämning ska vara 

avklarad innan 11.30 dagen därpå. Om iordningställande eller städning behövs 

innan/efter ordinarie tid ska extra dag bokas för detta. 

 Bokning kan göras maximalt 6 månader framåt.  

 Vid sen avbokning debiteras full avgift.  

 Mer information om lokalerna finns på föreningens hemsida. 

 

Spolplatsansvarig sökes 
Nisse, som har varit ansvarig för att hålla efter spolplatserna för biltvätt i föreningens garage, 

lämnar sitt uppdrag efter trogen tjänst. Nu söker vi någon som kan ta över arbetet. Det tar ett 

par timmar per vecka att utföra och timarvode utgår. Vid intresse – kontakta Ewa på 

föreningsexpeditionen.  

 

Årsstämman 15/11 

 Årsmötesprotokollet finns att läsa på www.hsb.se/goteborg/linjalen. 

 Föreningens ekonom Niklas Benetos PowerPoint-presentation av ekonomiavsnittet i 

årsredovisningen finns också på föreningens hemsida. 

 Nästa kommande stora projekt, bytet av samtliga fönster, kommer ha byggstart tidigast 

våren 2018.  
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Nya styrelsemedlemmar 
Inger Nilsson och Malin Jerrhagen valde inför årsstämman att inte ställa upp för omval till 

styrelsen och två nya styrelsemedlemmar valdes in; Anette Eliasson och Slavko Vuksanovic. 

Tack för åren ni var med och ert stora engagemang, Inger och Malin! Och välkomna in i 

styrelsen, Anette och Slavko! 

 

Stadsodling/odlingslådor 
Hela 12 medlemmar har nu anmält intresse av att utreda möjligheten till framtida odlingslådor 

i föreningen. Nomi återkommer till alla intresserade när det är dags att ses. 

 

En varm och trygg vinter 

Runt vinterhelgerna och årets kortaste dagar är det vanligt att tända fler levande ljus än 

vanligt. Var uppmärksam när du myser. Det kan förstås vara extra bra att ha kontrollerat 

batterierna i sina brandvarnare. Styrelsen önskar alla en varm och trygg vinter!  

 

När julen ska städas ut 

När det är dags att städa ut julen i januari ska granar ställas på avsedd plats i yttre hörnet av 

parkeringen vid korsningen Övre Hallegatan/Östra Stillestorpsgatan (hörnet närmast 

Rambergsskolan). 

 

 

Glada helger och ett gott nytt 2017!  

önskar Brf Linjalens styrelse 
Anette, Ewa, Jugo, Lena, Mattias, Nomi, Peter, Slavko, Sven 

 

 

 


