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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 finns anslagen i varje trapphus. 

 
Nya medlemmar 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till HSB:s bostadsrättsförening Linjalen! Hittills i år har 18 

lägenheter fått nya innehavare. 

 

Föreningsexpeditionens öppettider sommaren 2017 

Expeditionens är stängd vecka 27-32. För kontakt i brådskande ärenden, se trapphus-anslag eller 

bifogat informationsark om felanmälan. Mejl till föreningen läses även under stängningen och 

besvaras i mån av tid. 

 

Kalendarium inkl. planerade fritidskommittéarrangemang (detaljinfo anslås i trapphusen) 

30/6  Sista dag för intresseanmälan stadsodling 

onsdagar i juli Sommarcafé i Röda stugan kl. 11.00-13.00 

15/7  Skaldjurskryssning med show 

15-16/8  Container för grovsopor vid Röda stugan, från tisdag kl. 09.00 till onsdag kl. 12.00 

1/9  Surströmmingsskiva i Röda stugan 

30/9  Räkafton i Röda stugan 

30/9  Sista dag att lämna in motioner inför årsstämman i november 

 

Avgiftshöjning lägenheter 

Från och med 2017-07-01 höjs föreningens avgifter med 2 procent. Skäl till höjningen är den allmänna 

kostnadsökningen samt det planerade fönsterbytet med start 2018. 

 

Vidare med Net at Once  

Styrelsen har nyligen haft ett möte med VD och tekniker på Net at Once för att noggrannt gå igenom 

de problem som vi har med föreningens nätuppkoppling. Uppföljning med Net at Once kommer nu 

under en period att göras varannan vecka. Felanmälan gällande bredband och telefoni ska även 

fortsättningsvis göras till Net at Once på tel. 0771-40 44 00, vardagar kl. 08.00-20.00 samt lördag-

söndag kl. 12.00-16.30 eller via kundtjanst@netatonce.net. 

 

Obligatorisk ventilationskontroll 

Under vecka 34-41 kommer en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras i hela 

föreningen. I samband med denna kommer samtliga lägenheter behöva besökas. Mer information 

kommer när sådan finns. OVK:n utförs av Energi-och Miljöteknik i Göteborg AB. 

 

Information om fasadkonstverket vid gård 1 efterlyses 

Vi har ännu inte lyckats hitta uppgifter om verkets namn eller skapare, varken i gamla protokoll, hos 

HSB eller hos Stadsbyggnadskontoret. Uppgifterna efterfrågas för en ny informationstavla. Vet du 

något som kanske kan hjälpa oss på vägen? Kontakta gärna föreningsexpeditionen med tips.   

 

Byte av dörrar runt gård 1 

Förråds- och soprumsdörrarna på och runt gård 1 (Västra Stillestorpsgatan 1-21) är i så dåligt skick att 

de behöver bytas ut. Arbetet startar som tidigast i slutet av augusti. Arbetet utförs av Hellbergs 

ståldörrar AB. 
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Spolning av stenplattor på gård 2-5 

Under vecka 25 utförs högtryckstvätt av stenplattorna på gård 2-5 (alla gårdarna längs Övre 

Hallegatan). Arbetet utförs av Göteborgs hemservice. 

 

Kompletterande plantering på gård 5 

Under Balders färdigställandet av bygget av Brf Skålpundet tog planteringarna på gård 5 (Övre 

Hallegatan 44-52) lite stryk. Inom kort kommer detta att åtgärdas, på Balders bekostnad. Det handlar 

om ersättande av döda buskar, plantering av marktäckare under buskar och i rabatt, perennplantering, 

sättning av några nya rosor, samt grässådd. 

 

Stadsodling/odlingslådor - intresseundersökning 

Sedan februari undersöker en grupp intresserade boende möjligheten att starta en liten stadsodling. Nu 

undersöks hur många som skulle vara intresserade av en egen odlingslåda våren 2018, för att kunna 

lägga fram ett välgrundat förslag till styrelsen. Läs mer och skriv upp dig på anslaget i ditt trapphus 

senast 30/6 för att hjälpa gruppen bedöma hur många som är intresserade (ej bindande). 

 

Informationsarbetet ger resultat 

Under 2016 och 2017 har styrelsens informationsgrupp jobbat med att sammanställa och uppdatera 

information om föreningen, våra gemensamma faciliteter och vilka regler vi har. Detta arbete fortsätter 

och har hittills resulterat ibland annat: 

• Reviderade ordningsregler i sökbart dokument (på hemsidan under menyn Föreningen). 

• Nya renoveringsdokument med viktig information inför lägenhetsrenovering och blankett 

för godkännande från styrelsen (på hemsidan under Renoveringar). 

• Uppdaterad, mer informativ och lättnavigerad hemsida, bland annat med information om 

allt föreningen erbjuder sina boende, bilder på styrelse och valberedning, originalritningar 

över alla lägenheter, bokningsregler för och bilder på gästlägenheten, ett kalendarium för 

kommande föreningsarrangemang, en sida med länkar av intresse och en ”digital 

anslagstavla” där boende kan annonsera om exempelvis uthyrning av garageplats. 

• Separat ark med aktuella kontaktuppgifter till förtroendevalda samt felanmälan. Arket är 

daterat och delas ut till samtiga hushåll varje gång det uppdateras. (Uppdaterade 

kontaktuppgifter finns dessutom alltid på hemsidan.) 

• Kortare och mer dagsaktuella nyhetsbrev, utan upprepning av kontaktuppgifter. 

 

- Psst! Vill du ha hjälp med utskrift av något dokument från hemsidan? Vi hjälper dig gärna med   
  det på föreningsexpeditionen! 

 

Fototävling på temat ”Glada stunder i Brf Linjalen” 

Till vår hemsida söks gamla och nya bilder från vår förening. Leta upp dina bästa gamla bilder eller ta 

några nya som passar temat ”Glada stunder i Brf Linjalen”. Skicka dina bidrag höggupplöst till 

linjalen@netatonce.net eller lämna in fotokopior i föreningsbrevlådan i porten på Västra Stillestorps-

gatan 21 senast 30/7. Ange fotografens namn och kontaktuppgifter, årtal då bilden togs, bildens motiv, 

samt vart fysisk fotokopia önskas i retur. Vi hoppas få in bilder på glada Linjalen-bor och området i 
olika årstider, men alla motiv på temat är välkomna. Ett antal bilder kommer läggas upp på hemsidan 

och användas i tryckmaterial om föreningen. Tre vinnarbilder väljs ut av styrelsens informationsgrupp 

senast 15/8 och belönas med små fina priser. 

 

Engagera dig i vår förening! 

Är du intresserad av att vara med i Brf Linjalens styrelse, fritidskommitté eller valberedning? 

Kontakta föreningens nuvarande valberedning med intresseanmälan eller frågor. Mattias Alsterberg 

nås via mattias.alsterberg@gmail.com. 

 

 

Glad sommar!  

önskar Brf Linjalens styrelse 

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

 

mailto:mattias.alsterberg@gmail.com


Detta dokument delas ut till samtliga 

 hushåll i Brf Linjalen när det uppdateras 

Senaste uppdatering: 2017-06-18 

 

 
 

 

 

Kontaktuppgifter för boende i HSB:s Brf Linjalen 

 
 

Hemsida 

På vår hemsida hittar du det mesta om föreningen, bland annat våra ordningsregler, 

lägenhetsritningar och aktuella nyheter: www.hsb.se/goteborg/linjalen 

 

 

Föreningsexpedition, förtroendeman och styrelse 
Brf Linjalen är en stor förening. För att underlätta kontakten mellan styrelse och boende finns 

en föreningsexpedition. När den är öppen finns styrelsens förtroendeman och en extra 

styrelseledamot på plats för exempelvis nyckelutlämning och svar på kortare frågor.  

För snabbast möjliga kontakt med förtroendeman och styrelse – skicka e-post. 

Förslag eller synpunkter av allmän karaktär kan med fördel mejlas in eller läggas i styrelsens 

brevlåda i porten utanför föreningsexpeditionen. För möjlighet till uppföljning – ange namn, 

lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. 

Föreningsexpedition adress: Västra Stillestorpsgatan 21, en trappa upp (plan G) 

Expeditionstid: helgfria måndagar kl. 17.00-19.00. 

E-postadress: linjalen@netatonce.net 

Telefon: 031-51 67 05 (telefonsvarare för mycket brådskande ärenden: 070-322 85 53) 

 

 

Felanmälan 
Observera att det är alla boendes ansvar att anmäla när något i gemensamma utrymmen eller 

på gårdarna inte fungerar eller har gått sönder.  

• Felanmälan ska inte göras till föreningsexpeditionen eller fastighetsskötare. 

• Felanmälan gällande föreningens fastigheter (t.ex. postboxar, lekplats) görs till HSB 

på tel. 010-442 24 24 eller via webbformuläret på www.hsb.se/goteborg/felanmalan. 

Vid felanmälan ska föreningens egna, tresiffriga lägenhetsnummer (001-426), anges.  

Tänk på att du som bostadsrättshavare ansvarar för en stor del av underhållet i din 

lägenhet. Detta regleras i föreningens stadgar. Vissa tjänster som du beställer kan 

komma att faktureras dig. Fråga gärna vad som gäller när du gör felanmälan. 

• Vid akuta fel efter kontorstid (t.ex. vattenläcka) kontakta Securitas på 010-470 55 98.  

• Felanmälan av hissar görs till Vinga Hiss, dygnet runt på tel. 031-776 57 01. 

• Felanmälan gällande bredband och telefoni görs till Net at Once på tel. 0771-40 44 00, 

vardagar kl. 08-20 samt lördag-söndag kl. 12-16.30 eller på kundtjanst@netatonce.net.  

• Felanmälan gällande tv-abonnemang och tv-box görs till Sappa på tel. 0774-44 47 44, 

alla dagar kl. 08-22. 
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Uthyrning av fest/möteslokaler 

Teresa Barros, ter.bar.m@gmail.com eller tel. 0735-26 66 12 

Vänligen respektera telefontiden måndag-tisdag samt torsdag-fredag kl. 16.30-21.00 

Mer information och bokningsregler finns på hemsidan. 

 

Uthyrning av gästlägenhet 

Siv Carlsson, tel. 031-23 67 01 

Mer information och bokningsregler finns på hemsidan. 

 

 

Förtroendevalda Brf Linjalen 2016/2017  
 

 Styrelse 

 Kontakt: linjalen@netatonce.net eller via brevlådan i porten på Västra Stillestorpsgatan 21 

Lena Wiklund (ordförande)  
Ewa Hedström (vice ordförande, förtroendeman)  
Nomi Szpiro (sekreterare)  
Jugo Mirkovic  
Peter Sichtling  
Slavko Vuksanovic  
Sven Janzon  
Mattias Tichy (HSB-ledamot)  
 

 
 Valberedning 

 Kontakt: mattias.alsterberg@gmail.com eller tel. 0704-97 94 76 

Mattias Alsterberg (sammankallande)   

Andreas Karlsson   

Sasa Sekulic   

 

 Fritidskommitté 

 Kontakt: linjalensfritid@netatonce.net eller via brevlådan på Röda stugan 

Elsy Brylde (ordförande)   

Barbro Baudin   

Louise Larsson   

Teresa Barros   

Olivera Djudja   

 

 Revisorer 

Viviann Göransson (revisor)  
Kristina Krteska (suppleant)  
Borevision AB (utsedd av HSB) 

 

 
Engagera dig i din bostadsrättsförening! 

Är du intresserad av att vara med i Brf Linjalens styrelse, fritidskommitté eller valberedning? 

Ta gärna kontakt med föreningens nuvarande valberedning med intresseanmälan eller frågor. 
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