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Brf Linjalens styrelse ger ut cirka fyra nyhetsbrev per år. Aktuell information finns, liksom 
föreningens stadgar, regler och annat matnyttigt, på hemsidan www.hsb.se/goteborg/linjalen. 
Basal kontaktinfo till förtroendevalda samt info om felanmälan och aktuella arrangemang 
anslås även i varje trapphus. 
 
Nya medlemmar 
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till HSB:s bostadsrättsförening Linjalen!  
Hittills i år har 2 lägenheter fått nya innehavare. 
 
Medlems/boendeträffar våren 2018 
I vår håller föreningen en boendeträff per gård där styrelsen kommer informera lite, ta emot 
frågor och synpunkter. Separat kallelse med mer info kommer sättas upp i trapphusen inför 
varje träff. Vi ses i Röda stugan följande tisdagar kl. 18.00-19.00:  
10/4 (gård 5 – Övre Hallegatan 44-52) 
17/4 (gård 4 – Övre Hallegatan 32-42) 
24/4 (gård 3 – Övre Hallegatan 20-30) 
8/5 (gård 2 – Övre Hallegatan 8-18) 
15/5 (gård 1 – Västra Stillestorpsgatan 1-21) 
 
Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang 
Detaljinfo anslås i trapphusen inför varje arrangemang 
tis 20/3 Deadline för intresseanmälan pallkrage kl. 18.00 (se anslag) 
lör 24/3 Utlottning pallkragar + upprättande av kö, Röda stugan kl. 13.00 
sön 25/3 Våfflor och kaffe serveras i Röda stugan kl. 13.00-15.00 
tis 10/4 Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. ons 11/4) 
 
Uppfräschning just nu 

• Fasadbelysningen på gård 2-5 och ut mot Övre Hallegatan har kompletterats med 17 
nya armaturer, för att säkerställa att samtliga gångstråk runt våra hus är upplysta. 

• Omärkta cyklar och bråte avlägsnas från cykelrum och barnvagnsum under våren. 
• Projekteringen av fönsterbyte fortgår. Planerad start är nu sensommar/höst 2018. 

 
Påminnelse – snickerilokalen på VS 9 blir cykelrum igen 
Föreningsstämman tog beslut om att göra om snickerilokalen på Västra Stillestorpsgatan 9 till 
cykelrum igen. Eventuell kvarlämnad utrustning behöver avlägsnas från lokalen senast 31/3. 
Utrustning som inte hämtats kommer att avlägsnas av fastighetsskötarna. 
 
Stadsodling – sista chansen att vara med från start! 
Boende i föreningen som önskar odla i pallkrage och vara med i Linjalens odlingsgrupp har 
möjlighet att anmäla intresse senast tisdagen 20/3 via e-post eller lapp i föreningens brevlåda 
på Västra Stillestorpsgatan 21. Anslag med information finns i varje trapphus samt på hem-
sidan. Frågor angående planerad odling kan ställas direkt till odlingsgruppen via e-postadress  
brflinjalen.odling@gmail.com, till Nomi 0704-41 33 27 eller Magnus 0705-47 32 19. 
 
 

God fortsättning på 2018, önskar Brf Linjalens styrelse; 
Ewa, Jugo, Lena, Mattias, Nomi, Peter, Slavko och Sven 



 
HSB brf Linjalen 

Adress föreningsexpedition: Västra Stillestorpsgatan 21, plan G  
Expeditionen är öppen helgfria måndagar kl. 17.00-19.00  

Telefon: 031-51 67 05 och 0703-22 85 53   
E-post: linjalen@netatonce.net  

Hemsida: www.hsb.se/goteborg/linjalen 
 
 


