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Årsstämman 
hålles i år onsdagen den 17 maj kl. 19:00 i föreningslokalen Kämpagränden 21 E. 
Alla hälsas välkomna och vi hoppas på god anslutning. Handlingar till stämman delas 
ut i god tid. 
 

Vi fyller 35 år! 
I år fyller vår förening 35 år. Detta tänker vi fira med festligheter lördagen den 9 
september med bland annat helstekt gris och lamm. Boka detta datum redan nu. Mer 
information kommer senare.  
 
 

Planerat underhåll  
I år kommer vi att lägga om taken på husen nr 9, 17, 21 och 23. I och med detta är 
samtliga tak omlagda. Värmecentralerna har tjänat ut och kommer att bytas ut under 
sommaren, för att minimera risken för fler driftsavbrott.  
 
 

Hemsida på internet 
Brf Lineros hemsida är nu utlagd på nätet. Adressen är hem.bredband.net/hsbben  
Här finner du all information om vår förening. Kolla gärna! Naturligtvis finns samma 
information även i pappersform som vanligt, t ex på expeditionen. 
 
 

Information från vicevärden 
Hushåll som fortfarande inte blivit uppdaterade på Com Hem uttagen (tre hål i 
väggen) ska kontakta vicevärden snarast under exp-tid. Lämna namn, adress samt ert 
telefonnummer dagtid, så lämnas detta vidare till Com Hem. Detta är sista chansen. 
Därefter får de lägenhetsinnehavare som inte tar vara på detta tillfälle själva stå för 
kostnaden. 
 
 

Kolonilotter 
Ni som inte längre vill bruka era kolonilotter kan meddela detta till vicevärden under 
exptid så att andra kan ta över och hinna så och plantera nu under våren. 
 

 
 

Det goda boendet 



Detta är en term som ofta hörs i bostadsdebatten idag. Vicevärden och vaktmästarna 
lägger ner mycket tid på att hålla vårt område attraktiv för oss som bor här och för 
besökande. Det stora flertalet av de boende följer de regler vi har, vilket uppskattas 
mycket, men tyvärr finns det fortfarande några få som nonchalerar anvisningarna. 
Exempel: Sortera soporna efter det som står på skyltarna d v s glasflaskor ska slängas i 
behållarna för glas och papper i behållarna för papper. Om inte detta fungerar måste 
vaktmästarna och vicevärden sortera om era sopor, vilket de tyvärr varit tvungna att 
göra ett flertal gånger. Tänk på deras arbetsmiljö! 
Vi får dessutom ett bättre avtal om vi följer anvisningarna för sopsorteringen. Om ni 
ser någon som fått sopsorteringen om bakfoten så berätta gärna hur man ska göra. 
 
Vi ber också hundägare att plocka upp efter sina vänner och tänka på att det faktiskt 
inte är tillåtet att rasta hundar inom området. Detta är självklart för nästan alla 
hundägare i området. Uppmuntra varandra till detta! 
 
För övrigt vill vi påpeka att papperskorgar och hundlatriner är till för att användas. 
Berätta gärna detta för våra ungdomar också. 
 
 
 

Trevlig Valborg! 
 
 

 

 
 


