
HSB brf Linjalen NYHETSBREV 2017-12-10 (2 sidor) 

 

 

 
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 
36 lägenheter fått nya innehavare. 
 
Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang (detaljinfo anslås i trapphusen) 
12-13 dec Containrar för grovsopor vid Röda stugan 
15 dec Gösta Berlings saga på Göteborgs Stadsteater 
 
Expeditionens öppettider vid jul och nyår 
Föreningsexpeditionen är stängd från 18 dec 2017 till 7 jan 2018. 
 
Containerdatum 2018 
Vi har inte något grovsoprum i föreningen. Varannan månad ställs istället två containrar för 
grovsopor upp vid Röda stugan, från ca kl. 09.00 dag 1 till ca kl. 12.00 dag 2. I containrarna kan 
små mängder grovsopor lämnas (dock ej elavfall, glödlampor/lysrör och farligt avfall såsom må-
larfärg). Mer information om vad som ska slängas var finns på hemsidan under Service - Sopor 
och källsortering. 
Containerdatum 2018: 6-7 feb, 10-11 april, 12-13 juni, 14-15 aug, 9-10 okt samt 11-12 dec. 
 
Nya stadgar! 
Brf Linjalen har vid extra föreningsstämma 2017-10-23 samt vid ordinarie föreningsstämma 
2017-11-13 beslutat att anta nya stadgar. Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande 
regler. Dessa reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Våra stadgar hittar du på 
hemsidan under Föreningen - Stadgar. Protokoll från årets stämmor hittar du under Föreningen - 
Årsstämma. 
 
Uppfräschning just nu 

• Förråds- och soprumsdörrarna runt gård 1 (Västra Stillestorpsg. 1-21) har bytts ut. 
• Markarbeten genomförs på flera platser i föreningen. 
• Projekteringen av fönsterbyte fortgår. Planerad start är fortfarande våren 2018. 

 
Snickerilokalen på VS 9 blir cykelrum igen 
Föreningsstämman 2017-11-13 tog beslut om att göra om snickerilokalen på Västra Stillestorps-
gatan 9 till cykelrum igen. Eventuell kvarlämnad utrustning behöver avlägsnas från lokalen senast 
2018-03-31. Utrustning som inte hämtats vid detta datum kommer att avlägsnas av fastighetsskö-
tarna. Styrelsen kommer under 2018 att undersöka möjlighet till hobby/snickeri-lokal någon ann-
anstans i föreningen. 
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Rensning av cykelrum 
Under våren påbörjas bortrensning av omärkta cyklar och bråte från föreningens cykelrum och 
barnvagnsum. Mer information om hur och när uppmärkning av cyklar och vagnar ska ske kom-
mer att delas ut i god tid innan rensningen. 
 
Ökade öppettider i gymmet 
På Övre Hallegatan 32 ligger föreningens gym. Här finns bland annat motionscyklar, löpband, 
trappmaskin, vikter och en ny boxningssäck. Fr.o.m. 2017-10-16 gäller start 06.30 på vardagar på 
försök. Vi kallar det "tyst morgonträning" fram till 09.00. Öppettider: vardagar kl. 06.30-21.00, 
lördagar samt sön- och helgdagar kl. 10.00-18.00.  
Kostnaden för att nyttja gymmet är 40 kr per månad och lägenhet. Behörighet till gymmet läggs 
efter förfrågan hos föreningsexpeditionen in på till lägenhet hörande nyckelbricka/tagg. 
 
Garantitiden på handfat har gått ut 
Garantitiden på handfat som sattes in i badrum i samband med stambytet har nu gått ut. Ansvaret 
för eventuellt nyinköp av handfat är nu varje bostadsrättshavares. 
 
Extrakoll vid in- och utfart garage 
Vi har haft oinbjudet besök i föreningens garage. Tänk gärna på att kika så ingen obehörig smiter 
in vid in- och utfart, lättast genom att stå kvar i närheten en liten stund, tills garageporten stängs. 
 
Brandskydd  
Styrelsen önskar alla en varm och trygg vinter och december månad är en bra tid att se över 
brandskyddet hemma. En kontroll av att brandvarnarens batteri funkar är en bra start.  
 
Rensa ut julen på rätt ställe 
När våra julgranar gjort sitt kan de ställas på för trädgårdsavfall avsedd plats i yttre hörnet av 
föreningens parkeringsplats närmast Rambergsskolan. Mer information om vad som ska slängas 
var finns på hemsidan under Service - Sopor och källsortering. 
 
Stadsodling med start i vår 
Odlingsgruppen har sökt 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 pall-
krage ska göras, regler och årshyra, kommer spridas av odlingsgruppen efter mottaget beslut från 
Göteborgs Stad, sannolikt i januari. Frågor angående planerad odling kan ställas direkt till od-
lingsgruppen via brflinjalen.odling@gmail.com. 
 
Facebook-gruppen växer 
Den från styrelsen helt fristående, boendedrivna Facebook-gruppen ”Vi som bor i HSB brf Linja-
len i Göteborg” har nu över 130 medlemmar. Via gruppen kan de föreningsbor som använ-
der Facebook lätt kan få kontakt med varandra för exempelvis försäljning av saker. Observera att 
kontakt med styrelsen inte kan tas i detta forum. Info om och kontaktuppgifter till föreningen 
finns på hemsidan, i nyhetsbrev och på anslag i trapphusen. Varmt välkommen med frågor och 
förslag via telefon, e-post och brev.     
 
 
 
 
 

God jul, gott nytt år och en skön start på 2018! 
önskar Brf Linjalens styrelse 

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


