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Nyhetsbrev 2019-02-13 
 

 

  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 två lägenheter fått nya innehavare. 

 

 

Telia tillträder som leverantör vid ett nytt datum 
Telia har påbörjat förarbetet för leverans av tv, bredband och IP-telefoni. Tyvärr kommer de inte 

att hinna göra klart sitt arbete för att driftsätta till det datum som planerats.   

Nytt datum för Telias övertag är 2019-07-01. Styrelsen försöker få till stånd ett förlängningsavtal 

med NetAtOnce under denna period. 

 

Vad behöver jag göra? 
För dig som har extratjänster hos NetAtOnce och/eller Sappa (som du betalar utanför 

månadsavgiften), är det viktigt att du själv kontaktar NetAtOnce och Sappa för att säga upp 

tjänsterna. Uppsägningstiden är en månad, men brytpunkten är nästkommande kalendermånad. 

Du säger alltså upp dina avtal för extratjänster under maj månad för slutdatum 30 juni. 

Om du har tjänster kvar hos Sappa eller NetatOnce efter 20190630 kommer du inte 

kunna få tillgång till Telias tjänster då vi byter operatör för föreningen. Du går 

därmed miste om internet 100 mbit, tv och hemtelefoni från Telia. 

 

Redan sagt upp? 
För dig som redan sagt upp dina avtal, kontakta dina leverantörer och be dem ändra slutdatum 

för avtalet. 

 

Ny epost som innebär att ni måste spara era viktigaste mejl 
Ni som har e-postadress hos NetAtOnce behöver vid leverantörsbytet skapa ett nytt e-postkonto 

antingen hos Telia eller som en obunden nätbaserad mejltjänst såsom exempelvis gmail. Glöm 

inte att spara viktiga uppgifter som du har på mejl innan ditt NetatOncekonto släcks ner. 

 

Mer information 

Ni kommer få mer information om installation, tillval med mera längre fram. 
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Pågående fönsterbyte 

PSAB fortsätter enligt tidsplan med fönsterbyte och fasadrenovering. Information delas ut 

löpande till berörda hus. I god tid får ni även möjlighet att välja om ni vill göra tillval som ni 

själva bekostar. Dina val gör du via ett informationsblad som du får i din brevlåda. 

 

De val du kan göra är: 

• Vill jag ha persienner? Om ja, så väljer du persienner till 

samtliga fönster. 

o Kostnaden är 688 inklusive moms per glas. 

• Vill jag byta balkongdörr? 

o Alternativ 1 (14 375 kr inklusive moms)  

o Alternativ 2 (14 375 inklusive moms) 

o Alternativ 3 (14 562 inklusive moms) 

• Vill jag ha persienner till den nya balkongdörren? 

o Persienn för alternativ 1 (688x2 inklusive moms) 

o Persienn för alternativ 2 (688 kr inklusive moms) 

o Persienn för alternativ 3 (688 kr inklusive moms) 

 

Visnings/demofönster med aktuella persienner finns på expeditionen. 

 

 

Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang 

Detaljinformation anslås i trapphusen inför varje arrangemang  

Sön 3 mar  Semmeldag i Röda stugan 

Fre 15 mar  Ringaren av Notre Dame 

Sön 31 mar  Våffeldag i Röda stugan 

Tis 9 apr  Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 

Lör 27 apr  Quizkväll i Röda stugan 

Lör 1 maj  Bussresa till Stenhuggerimuseet och Hilmas Alaska 

Tis 11 juni  Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 

Tis 20 aug  Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 

Tis 15 okt  Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 

Tis 10 dec  Containrar för grovsopor vid Röda stugan (t.o.m. onsdagen kl. 12) 

            

Vi skapar trevnad tillsammans på HSB Linjalen 
Gör som dina grannar, undvik rökning på balkongen, vid 

trappuppgångar och vid fönster.  

Tack för att du är med i gemenskapen!  

            
 
 

Vi önskar er en fin vårvinter! 

HSB brf Linjalens styrelse;  
Ewa, Lena, Mattias, Julia, Krister, Slavko och Sven 

 

 

Aktuell information finns på hemsidan: www.hsb.se/goteborg/linjalen. 

Kontaktinformation till förtroendevalda, felanmälan och aktuella arrangemang 

finns i varje trapphus. 

http://www.hsb.se/goteborg/linjalen

