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Nyhetsbrev 2018-10-08 
 
 

  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 19 lägenheter fått nya 
innehavare. 
 
Pågående fönsterbyte 
PSAB är nu igång med fönsterbyte och  
fasadrenovering runt gård 1 (Västra Stilles-
torpsgatan). Ett tält för förvaring har ställts 
på parkeringen där. Boende på vardera 
gård informeras löpande i den ordning  
arbetet sker. Visnings/demo-fönster med 
aktuella persienner finns på expeditionen.  
Allmän info om bytet finns i förra nyhetsbrevet, på hemsidan under Föreningen – Nyhetsbrev.  
 
Övrig uppfräschning just nu 

• Ersättningsplantering av björkar och buskar invid parkeringen Västra Stillestorpsgatan 
• Lagning av asfalt vid garageinfarten Västra Stillestorpsgatan 
• Lagning av asfalt vid parkeringen Övre Hallegatan/Östra Stillestorpsgatan 

 
Brf Linjalens odlare 
Första årets stadsodling har förflutit med lyckat resultat. Just nu byggs förvaringsbänk och  
kompost i anslutning till odlingen på gård 3 (Övre Hallegatan 20-30). Tre medlemmar köar inför 
odlingssäsongen 2019. Mer information om Linjalens odlare finns på hemsidan under Fritid - 
Stadsodling. Kontakt Odlingsgruppen: brflinjalen.odling@gmail.com 
 
Viktigt om tvättstugorna 

• I tidigare nyhetsbrev tipsades boende om att felavhjälpa själva innan felanmälan görs på 
maskiner i tvättstugorna och att en omstart av maskin med hjälp av säkerhetsbrytaren på 
väggen kan avhjälpa vissa problem. Det är dock viktigt att inte stänga av elen till vardags. 
Om det inte handlar om omstart för felavhjälpning –  använd inte säkerhetsbrytarna på 
väggen. 

• Observera att strömmen till tvättstugorna stängs av efter sista tvättid och tvättmaskinerna 
låser sig. Detta ska inte felanmälas. Om tvätt glömts kvar kan den tas ut nästa morgon. 
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Missfärgat vatten – utredning pågår 
Några hushåll har vid enstaka tillfällen fått missfärgat vatten i sina kranar och orsaken utreds. 
Var noga med att felanmäla via hemsidan/HSB om detta sker. Ange alltid datum och klockslag, 
samt vad som påverkats: badrum och/eller kök, kall- och/eller varmvatten.  
 
Brandskydd kräver röjning 
Som en del i föreningens systematiska brandskyddsarbete (SBA) ombeds alla boende att snarast:  

• 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. 
Kvarlämnade föremål kommer att avlägsnas. 
  

Garagens tvätt/spolplatser 
Vi vill påminna om att tvätt/spolplatserna är till för föreningens bostadsrättshavare och dem som 
hyr garageplats. Det är inte tillåtet att låta någon annan nyttja tvätt/spolplats. Det är viktigt att 
göra rent platserna efter varje användning, samt att hålla dem tomma när de inte används.  
Instruktioner om detta kommer att sättas upp. Föreningens ordningsregler finns på hemsidan  
under Föreningen – Ordningsregler. 
 
Grovsopor 
Observera att det inte är tillåtet att ställa grovsopor i något soprum i föreningen. Varannan månad 
ställs istället två containrar för grovsopor upp vid Röda stugan (se kalendariet nedan samt anslag 
inför varje containerdatum). Mer information om vad som ska slängas var hittar du på hemsidan 
under Service – Sopor och källsortering. 
 
Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang 
Detaljinfo anslås i trapphusen inför varje arrangemang  
Tis 9 okt Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 
Lör 27 okt Sivs ärtsoppa i Röda stugan  
Lör 27 okt Barnpyssel i Röda stugan  
Mån 12 nov Årsstämma HSB brf Linjalen, Frälsningsarméns lokal, Kvilletorget 1 
Lör 17 nov Quiz-kväll med Danne i Röda stugan 
Lör 8 dec Julpyssel i Röda stugan 
Sön 9 dec Lucia i Röda stugan 
Tis 11 dec Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 
 
Föreningsstämma 
Måndagen 12 november kl. 19-21 hålls ordinarie årsstämma, årets viktigaste sammankomst i för-
eningen. Stämman hålls likt förra året på Kvilletorget 1. Från kl. 18 serveras korv med bröd, 
kaffe och bulle. Årets verksamhetsberättelse delas ut till samtliga hushåll inför stämman.  
 
Tipsa valberedningen 
Föreslå dig själv eller någon annan till en styrelsepost! Kontakta valbeberedningens Ewa  
Simpanen på ewa.simpanen@gmail.com eller tel. 0768-36 11 24. 
 
 

En riktigt skön höst önskas alla boende! 
HSB brf Linjalens styrelse;  

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

 


