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Nyhetsbrev 2018-06-19 
 
 

  HSB brf Linjalen 
  Föreningsexpedition: Västra Stillestorpsgatan 21, plan G  
  Ordinarie öppettider: helgfria måndagar kl. 17.00-19.00 
  Telefon: 031-51 67 05, 0703-22 85 53 
  E-post: linjalen@netatonce.net  
  Hemsida: www.hsb.se/goteborg/linjalen 

 
 
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 13 lägenheter fått nya innehavare. 
 
Nya stadgarna har nu laga kraft 
Våra nya stadgar gäller sedan 13/2. Ett tryckt exemplar av stadgarna kommer att distribueras till 
samtliga hushåll inom kort. På hemsidan hittar du dem under Föreningen - Stadgar. 
 
Vårens gårdsmöten 
Under april och maj har medlemsmöten hållits för varje gård. Mellan 13 och 31 deltagare deltog 
vid varje möte. Dessa fick information från föreningens styrelse, valberedning och fritidskom-
mitté och hade möjlighet att ställa kortare frågor. 
 
Avgiftshöjning 
Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning om 3 % från och med från 1/7. Skälet till beslutet är, 
utöver den kontinuerliga höjningen av driftskostnader, att ligga i fas med underhållsplanen och 
inte behöva göra chockhöjningar i samband med större underhållsåtgärder. 
 
Fönsterbytet närmar sig 
Styrelsen har beslutat att upphandla PSAB som entreprenör gällande fönsterbyte. De kommer 
även att utföra viss fasadrenovering. Arbetet planeras gå igång i augusti/september.  
Mer information om fönsterbytet finns samlad i slutet av detta nyhetsbrev. 
 
Brf Linjalens odlare 
Sedan några veckor är föreningens 24  
pallkrageodlare igång på gård 3 (Övre Halle-
gatan 20-30). Inom kort kommer den runda  
planteringen i mitten av odlingsområdet 
fädigställas, med prynadsväxter och bär- 
buskar för alla att njuta av.  
Mer information om Linjalens odlare finns 
nu på hemsidan under menyerna Fritid - 
Stadsodling.  
Vid frågor, kontakta gärna Odlingsgruppen:  
brflinjalen.odling@gmail.com 
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Övrig uppfräschning just nu 
• Röda stugans utomhusbelysning har nyligen försetts med skymningsrelä. 
• Pingisrummet i källaren på Övre Hallegatan 20 är tillfälligt stängt. Rörelsedetektor har 

installerats och rummet ska målas om. 
• Omärkta cyklar och bråte har avlägsnats från cykelrum och barnvagnsum. Om någon  

saknar sin cykel efter röjningen – gör en felanmälan. Omhändertagna cyklar finns kvar i 
sex månader. 

• Soprummen runt gård 1 (Västra Stillestorpsgatan) har nu uppställningsarm, vilket gör att 
man kan ställa upp dörren i öppet läge utan att använda fällbenet. 

• Rundeln med prydnadsväxter på gård 2 (Övre Hallegatan 8-18) har kompletterats med  
rosor tagna från gård 3 i samband med iordningställandet av pallkrageodlingen där. 

• Den trasiga toaletten i tvättstugan på Övre Hallegatan 30 stängs på grund av orimligt hög 
kostnad för åtgärdande. De som använder tvättstugan hänvisas till toalett i egen lägenhet. 

• Den dåliga häcken på gård 4, utanför portarna Övre Hallegatan 32-38, togs bort för en tid 
sedan. Inom kort anläggs tre nya runda planteringar med prydnadsväxter på gräsplanen 
framför dessa portar. 

• Hemsidan har fått information om gästlägenheten på engelska. 
 

Leverantörsöversikt 
Styrelsen arbetar aktivt för att komma till bukt med de problem som många boende erfar  
avseende leverans av internet och ip-telefoni. Avtalet med Net at Once är uppdsagt och löper ut i 
mars 2019. Alternativa leverantörer undersöks just nu. 
 
Tips innan felanmälan tvättmaskin 
Många onödiga och kostsamma felanmälningar gällande tvättmaskiner kan undvikas. Felsök 
gärna själv innan du gör en felanmälan; slå av maskinens el med hjälp av reglaget på väggen, 
vänta några minuter och slå därefter på elen igen. Detta kan återställa felet.  
 
Brandskydd kräver fria vägar och städade garage 
Som en del i den nya översynen av föreningens systematiska brandskyddsarbete (SBA) ombeds 
alla boende att:  

• Avlägsna dörrmattor, barnvagnar och andra personliga tillhörigheter från trapphus,  
portar/entréer och källargångar. Kvarlämnade föremål kommer att avlägsnas. 

• Avlägsna allt annat än fordon (d.v.s. bilar, motorcyklar, elcyklar) från våra garageplatser.  
 

Störningar 
• På sommaren är vi många som grillar. Tänk på att grillar endast får placeras på stenlägg-

ning eller asfalt, på säker plats i förhållande till lekande barn och med gott avstånd till 
omkringliggande hus. Rök och lukt lätt dras in i lägenheterna. Allra bäst är att använda 
kommunens grillplats i mitten av området. 

• Undvik rökning på balkonger och precis utanför entréerna, då sådan stör många boende. 
• Vid hyra av Röda stugan är det viktigt att tänka på att stoj därifrån hörs väldigt tydligt 

över gårdarna och i närliggande hus. Kl. 01.00 ska tystnad råda i och runt Röda stugan. 
 
Rutin vid inbrott eller skadegörelse i garage 
SafeTeam sparar film från föreningens övervakningskameror i 14 dagar. Därför är det viktigt att 
göra polisanmälan och begära ut film från SafeTeam så snabbt som möjligt.  
Berörd medlem ska: 
   1) snarast möjligt göra polisanmälan 
   2) inom 7 dagar fylla i blankett (hämtad på expeditionen eller föreningens hemsida) och se till 
       att Safeteam får alla uppgifterna på blanketten, inklusive Polisens ärendenummer.  
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Tre sätt att lämna in blankettuppgifterna: 
• Snabbaste överlämningen av blankettuppgifterna sker via e-post till:  

larm.goteborg@safeteam.se 
• Det går även att posta till: Safeteam, Att: Kundtjänst, Södra Hildedalsgatan 9,  

417 05 Göteborg (tel. 031-724 23 38) 
• Har det bara gått några få dagar sedan inbrottet/skadegörelsen kan man lämna blanketten 

på Safeteams filial på Virvelvindsgatan 24 (mån-tors 07.30-17.00, fre 07.30-14.30).  
Notera att det inte är daglig intern postgång därifrån. 

När Martin Gustafsson på Safeteam får ifylld blankett levereras övervakningsfilmen till Polisen 
tillsammans med blanketten, så att Polisen kan koppla samman filmen med medlemmens polis-
anmälan. 
 
Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang 
Detaljinfo anslås i trapphusen inför varje arrangemang  
Ons 4 juli Sommarcafé i Röda stugan kl. 11-13 
Ons 11 juli Sommarcafé i Röda stugan kl. 11-13 
Ons 18 juli Sommarcafé i Röda stugan kl. 11-13 
Tis 14 aug Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 
Fre 28 sept Räkafton i Röda stugan 
 
Sommarstängt på expeditionen 
Föreningsexpeditionen håller sommarstängt vecka 27-33, från 26/6 till 19/8.  
E-post besvaras under dessa veckor i mån av tid. 
 
 

En riktigt skön sommar önskas alla boende! 
 

HSB brf Linjalens styrelse;  
Ewa, Jugo, Lena, Mattias, Nomi, Peter, Slavko och Sven 

 
 
Härunder och på nästa sida följer samlad information om det kommande fönsterbytet! 
 
 
FÖNSTERBYTE MED START EFTER SOMMAREN 
 
Så är det äntligen dags att byta våra fönster! Det gjordes en uppgradering av fönstren runt år 
1990, då ytterbågen byttes till aluminium. Åtgärden gjorde fönstren underhållsfria och har gjort 
att vi har kunnat skjuta upp fönsterbytet tills nu. 
 
Det är stor variation på statusen av fönster i föreningen. Många fönster går knappt att stänga 
längre, andra är otäta och dragiga och vissa läcker in vatten, medan andra fortfarande är i gott 
skick. Styrelsen har gjort bedömningen att det blir bäst att byta samtliga fönster samtidigt. Nya 
fönster blir en energisparande åtgärd och nya fönster är mer ljudisolerande. I samband med bytet 
görs även asbestsanering runt fönster, samt fasadrenovering. 
 
Projektledare och utförande entreprenör 
Som projektledare för fönsterbytet har vi anlitat Peter Svensson på Betongkonsulten. Han har 
bland annat bistått oss med att ta fram förfrågningsunderlag som legat till grund för offerter och 
kommer att bevaka arbetet kontinuerligt. Efter att ha fått in offerter från fyra entreprenörer har 
styrelsen beslutat att upphandla PSAB, som var de som gav oss bästa prisbild. Vi har dessutom 
goda erfarenheter av PSAB sedan tidigare balkong- och fasadrenoveringen 2010–2012.  
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Arbetet planeras starta i augusti/september beroende på tid för fönsterleverans och beräknas 
pågå i cirka 18 månader. Det arbete som behöver utföras inifrån varje lägenhet tar ca 3 dagar. 
PSAB kommer själva att informera om och handha hantering av inlämning av nycklar när det är 
dags för det. Arbetet börjar på Västra Stillestorpsgatan, som har de äldsta fönstren. Inget arbete 
kommer att utföras under juli månad eller under julhelgen. Ställningar kan dock bli stående även 
under denna tid. 
 
PSAB kommer att behöva göra egna mätningar av fönster i vissa lägenheter redan innan  
semestern. Mer information från PSAB kommer att lämnas ut till berörda lägenheter. 
 
Samtliga fönster i våra lägenheter och trapphus kommer att bytas. De fönster som inte sitter 
i själva tegelfasaden utan i socklarna längst ner på husen kommer endast bytas där behov finns. 
Öppningsbara fönster byts till öppningsbara och fasta till fasta. På första våningen kommer 
fönstren att vara låsbara. De ”franska balkongerna” har vi räknat som fönster, då de är en del i 
fasaden. Där byts både fönsterdörrar och räcken. 
 
De nya fönstren är vridhängda treglasfönster från Elitfönster. Ett vridhängt 
fönster öppnas utåt och kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda  
sidorna kan putsas inifrån. Fönstren har inbyggd öppningspärr och vädrings-
funktion. Det blir en ny vit plåtomfattning på utsidan (fönsterbleck, sidobleck 
och överkantsbleck). Insidan är av trä, förutom i badrum, där innerdelen är av 
ett mer vattentåligt material. Badrumsfönstren är frostade. 
 
Ventilationsfönstren tas bort. Det kommer att sättas spaltventiler i överkant på fönsterkarmar 
för tilluft. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, har nyligen genomförts i våra fastigheter,  
vilket gjort att vi fått en extra koll på vilken ventilation vi behöver. 
 
Persienner och ny balkongdörr kommer finnas som tillval som medlemmen själv bekostar. 
Balkongdörrar kommer att finnas i två utföranden. Båda är avdelade på mitten och valet är om 
man vill ha glas eller trä nedanför själva ”avdelaren”. På Västra Stillestorpsgatan är kostnaden 
14 375 kr inklusive moms per dörr och på Övre Hallegatan 15 063 kr inklusive moms. (På Övre 
Hallegatan behöver man byta listverket på insidans smygar, därav den högre kostnaden.)  
På första våningen kommer balkongdörrarna att vara låsbara. 
Persiennerna är vita och då nya fönster inte går att ta isär kommer persiennerna att vara utanpå-
liggande. Kostnaden inklusive moms är 668:-/fönster. Vid balkongdörr kommer ev. persienn att 
täcka ner till själva ”avdelaren” i mitten av dörren. Mer information om tillvalen kommer. 
 
Övrigt 

• Fasadrenovering utfördes i samband med balkongrenoveringen 2010–2012 på fasader 
där balkongerna sitter. Nu renoveras resten av fasaderna och kompletterande renovering 
görs av de tidigare renoverade. Ställningar kommer att sättas upp på vissa fasader medan 
andra arbeten kommer att kunna utföras med klätterplattform och lift. 

• Manskapsbodar kommer att sättas upp på gräsmattan utanför Övre Hallegatan 20-24. 
 

Det kommer mer information från PSAB till varje hus separat inför uppstart. 
 


