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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 nyhetsbrev varje år. Aktuell information finns, liksom föreningens 
stadgar, trivselregler och annan matnyttig information, på vår hemsida. Basal kontaktinfo till 
förtroendevalda samt info om felanmälan och aktuella arrangemang anslås i varje trapphus. 
 
Nya medlemmar 
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till HSB:s bostadsrättsförening Linjalen! Hittills i år har 22 
lägenheter fått nya innehavare. 
 
Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang (detaljinfo anslås i trapphusen) 
30/9  Räkafton i Röda stugan 
  Sista dag att lämna in motioner inför ordinarie föreningsstämma 
23/10 Extra föreningsstämma stadgeändring, Kvilletorget 1, kl. 19.00 
28/10  Barnpyssel i Röda stugan 
  Sivs ärtsoppa i Röda stugan 
13/11 Ordinarie föreningsstämma, Kvilletorget 1, kl. 19.00 
25/11  Ost och vinprovning i Röda stugan  
9/12  Julpysseldag i Röda stugan 
10/12  Lucia i Röda stugan 
15/12 Gösta Berlings saga på Göteborgs Stadsteater 

 
Stadgeändring på gång 
Nya lagregler kräver en uppdatering av alla föreningars stadgar. Den 1 juli 2016 trädde en rad 
förändringar i föreningslagen i kraft och som följd flera ändringar i andra lagar. Med anledning av de 
nya lagreglerna så har HSB tagit fram uppdaterade normalstadgar för bostadsrättsföreningar (2011 års 
normalstadgar, version 5). HSB:s tidigare normalstadgar strider mot lag och alla HSB:s 
bostadsrättsföreningar kommer därför att behöva anta nya stadgar. Speciellt i den nya lagen är att man 
uttryckligen säger att om föreningens stadgar strider mot lag så ska styrelsen till en föreningsstämma 
som hålls senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna så att de 
överensstämmer med lag. Brf Linjalens stadgebyte planeras ske genom beslut vid extra 
föreningsstämma i oktober 2017 samt vid ordinarie föreningsstämma i november 2017. De stadgar 
som Brf Linjalen har nu hittar du på hemsidan under Föreningen - Stadgar. De nya stadgarna som 
stämmorna ska fatta beslut om (2011 års normalstadgar, version 5, med anpassning av paragraf 17, 21 
och 22) delas ut till samtliga hushåll tillsammans med kallelsen till extra föreningsstämma och läggs 
samtidigt ut på hemsidan. 
 
Obligatorisk ventilationskontroll 
Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som görs i hela föreningen fortsätter fram till vecka 
41. OVK:n utförs av Energi-och Miljöteknik i Göteborg AB. Observera var lägenhetsnycklar ska 
lämnas om ni inte är hemma – i fastighetsskötarexpeditionens brevlåda på Västra Stillestorpsgatan 7, 
yttre hörnet. 
  
Uppfräschning just nu 

• Efter påtryckningar från styrelsen har Göteborgs Stad nyligen lagt ny asfalt runt Röda stugan. 
• Markarbeten genomförs på flera platser i föreningen med start 2/10. 
• Vi har fått en ny schackpjäslåda på gård 4. Visste du att det är portnyckeln som öppnar låset? 
• Föreningsexpeditionen har fått nya anslagstavlor, nu med plats för boendes egna anslag.  
• Förråds- och soprumsdörrarna runt gård 1 (Västra Stillestorpsg. 1-21) byts ut under hösten. 
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Parkeringsplatser utomhus 

• Styrelsen undersöker just nu möjligheten att tillgängliggöra fler parkeringsplatser för boende i 
föreningen, bland annat genom att göra om några korttidsparkeringsplatser till månadsplatser. 
I början av sommaren stod 26 medlemmar i kö för hyra av parkeringsplats utomhus. 

• Från och med 2017-11-01 höjs månadshyran för parkeringsplats utomhus från 105 till 150 
kr/mån för medlemmar. 

 
Möjlighet att lösa ut balkonglån 
Obs! Denna information gäller endast de lägenheter som fortfarande amorterar på lånet för balkong-
inglasningen (se uppgift på din avgiftsavi). 
Till vintern kommer lånet för balkonginglasningen som utfördes 2012 att sättas om till ett nytt 5-årigt 
lån där vi räknar med en ränta på 2,25%. (Det återstår ca 25 års amortering av de ursprungliga 30). I 
samband med omsättningen är det möjligt att amortera hela den resterande delen av sitt lån om man så 
önskar. Lånen för balkonginglasningen varierar mellan ca 18 000 – 40 000 kr per lägenhet beroende 
på storleken på balkonginglasningen. Är du intresserad av att amortera av hela din del av lånet – kon-
takta föreningsexpeditionen på expeditionstid för att få reda på aktuell summa, kontonummer för in-
sättning med mera. Amorteringen skall vara gjord och kvitto uppvisat på föreningsexpeditionen senast 
15 november. 
 
Beslut om stadsodling/odlingslådor 
Sedan februari har en grupp om åtta intresserade boende undersökt möjligheten att starta en liten 
stadsodling i föreningen. En icke bindande intresseundersökning i juni visade att intresset är stort (39 
hushåll angav sig vara intresserade om odling startas). Odlingsgruppen lade fram ett färdigt förslag om 
odlingsform till föreningens styrelse 13/9. Efter noggrann avvägning av för- och nackdelar med 
framlagt förslag beslutade styrelsen att godkänna förslaget. Odlingsgruppen söker ekonomiskt stöd 
från Göteborgs Stad för uppstart våren 2018. Odlingen kommer att ske i traditionella pallkragar och 
planeras på gård 3 (Övre Hallegatan 20-30), där plats kommer avsättas på gräsmattan mellan 
plommonträdet och vändplanen framför Övre Hallegatan 28 och 30. Mer information, bland annat om 
när och hur slutlig anmälan för att arrendera pallkrage ska göras, regler och årshyra, kommer spridas 
av odlingsgruppen efter mottaget beslut från Göteborgs Stad, sannolikt kring årsskiftet. Frågor 
angående planerad odling kan ställas direkt till odlingsgruppen via brflinjalen.odling@gmail.com. 
 
Foton välkomna 
Sommarens fototävling gav tyvärr inga resultat och vi söker fortfarande efter gamla och nya bilder 
från vår förening att lägga upp på hemsidan. Vid intresse av att bidra med foton – kontakta styrelsen 
via linjalen@netatonce.net. 
 
Facebook-grupp för boende i föreningen 
Under sommaren startade tre boende i föreningen den fristående Facebook-gruppen ”Vi som bor i 
HSB brf Linjalen i Göteborg” där de föreningsbor som använder Facebook lätt kan få kontakt med 
varandra för exempelvis försäljning av saker. Gruppen har nu över 100 medlemmar. 
 
Engagera dig i vår förening! 
Är du intresserad av att vara med i Brf Linjalens styrelse, fritidskommitté eller valberedning? 
Kontakta föreningens nuvarande valberedning med intresseanmälan eller frågor. Mattias Alsterberg 
nås via mattias.alsterberg@gmail.com.  
 

 
Styrelsen hoppas att få se så många som möjligt av föreningens medlemmar på  

stämmorna 23/10 och 13/11, i år i Frälsningsarméns lokaler vid Kvilletorget! 
 
 
 

Glad höst!  
önskar Brf Linjalens styrelse 

Ewa, Jugo, Lena, Mattias, Nomi, Peter, Slavko och Sven 


