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Den 18-20 oktober blir den 
obligatoriska ventilationskontrollen 

(OVK:n)  i Betel av.
Datumet är senarelagt pga att det bör vara 
något kallare ute när vi gör den för bästa 
effekt. Detta är något som är obligatoriskt 
att göra i alla flerbostadshus.

Inför arbetet bör alla tänka på att frilägga 
ventilerna i ytter- och innerväggar. 
Inför OVK:n kommer vi att samla in nycklar 
till alla lägenheter. Så senast i början av 
oktober så kommer ni att få en påminnelse 
samt ett nyckelkuvert att lägga nycklarna 
i för att vi ska kunna samla in dem på ett 
säkert och enhetligt sätt.

Hör av er om ni har några frågor! 

Kontakta i så fall fastighetsskötare Ulrika 
eller förtroendeman Anna.

Funderar du på att byta spis?

Då vill vi göra två förtydligande:

G- asen kommer att finnas kvar i 
Masthugget. Du behöver inte 

vara orolig att den försvinner.

D- u får inte installera el-spis i 
din lägenhet. Vårat el-nät kla-

rar inte av den belastningen. Vill du 
veta mer så kan du prata med Anna 
på expeditionstiden på måndag-
kvällar.

EL OCH GAS

Du som har kabel-TV:
Fr o m oktoberhyran kommer 

avgiften för kabel-TV att tas bort.

Du som inte har kabel-TV:
Om du vill ta bort ditt filter så kan du 

kontakta Ulrika, som gör det åt dig.

Vill du ha fler kanaler än det utbud som 
ingår i Betels kabel-tv-utbud?
Då kan Boxer eller Telia vara två andra 
alternativ som du kan ansluta till privat.

TV

De nya lägenhetsnumren som är 
uppsatta i trapphusen är konstruerade 

av myndigheterna pga folkbokföringsskäl. 
Internt i föreningen och till HSB använder 
vi fortfarande de gamla numren som står på 
varje lägenhetsdörr.

OBLIGATORISK 
VENTILATIONSKONTROLL

LÄGENHETSNUMMER

VINDSUTBYGGNAD

Vindsgruppen fortsätter i höst med att 
kontakta en arkitektfirma för att gå 

vidare med en första, generell ansökan om 
bygglov från Stadsbyggnadsnämnden. 
Mer information kommer under hösten, och 
undrar man något går det alltid bra att prata 
med Ingvar på 25G eller Hasse på 25B, som 
både är med i vindsgruppen och styrelsen.

ÄT PLOMMON!

Mogna, goda plommon på gården.
Var inte rädd för att plocka. Det finns 

gott om dem.

En av gungorna på övre gården är trasig. 
En ny är beställd och kommer i mitten av 
oktober.

TRASIG GUNGA



Hänt i Betel..

Nästa år firar Betel 80-års-jubileum.
Det vill vi fira lite extra med en större fest.

Vill du vara med och planera?
Några har redan visat intresse för att ingå i en 

festkommitté men det skulle vara bra att vara några fler.
Anmäl ditt intresse, till Betels expedition.

Ordförande Arne-Kjell och Juni 

serverade goda Norska pannkakor

Uppskattad filmvisning
för stora och små.

En mysig, uppskattad ny festplats invigdes, under torklinorna mellan gårdarna.

Lördag 4 september hjälptes vi åt att 
städa och röja i våra gemensamma 

utrymmen. Container fanns på plats och 
en miljöstation för diverse miljöfarligt 
avfall fanns i möbelförrådet.

Som fortsättning på dagen dukades det 
upp till fest, med grill, knytkalas och 
bar. Barnen inbjöds till filmvisning i en 
mysigt iordningställd kuddhörna.

En mycket trevlig kväll i goda grannars 
sällskap.

Festkommité efterlyses!



När?   15:e oktober, 
            från kl. 18.00
Var?    i Betellokalen
Vad?   Quiz, öl, vin och tilltugg. 

AFTER WORK 
med BetelQuiz

När?    26 november, 
            från kl.18.00
Var?    i Betellokalen
Vad?   Glögg och quiz

Tänk på att.........

inte lämna fönster öppna utan - 
uppsikt, då de lätt blåser sönder.
hålla alla portar stängda så vi - 
undviker fukt, onödigt slitage 
samt extra kostnader för 
uppvärmning.

är det dags för våra trädgårdsmöbler att 
bli tvättade och inburna i möbelförrådet. 

Kom och hjälp till!
Fika serveras!

NU KOMMER HÖSTEN MED 
REGN OCH RUSK!

GLÖGGPROVNING 
med julquiz

På gång i Betel..
HSB-RABATT PÅ 
FOLKTEATERN

TRÄDGÅRDSDAG
3 oktober från kl.13

Har du önskemål om lökar, väx-
ter, gödsel etc så kan du lämna in 

förslag till Betels expedition senast 27 
september.
Kan du inte vara med men ändå vill   
plantera växter, så kan du göra det en   
annan dag. 
Kontakta i så fall:
Kerstin tfn 704 91 28, 0709-28 25 23
eller
Lilli-Ann tfn 775 72 14, 0703-65 90 66

När du rensar i dina rabatter - 
Tänk på att även rensa bort ogräset i 
stenläggningen!

Ni vet väl om att alla medlemmar i 
HSB har  rabatt på teaterbiljetter 

hos Folkteatern? 
 

Medlemsrabatten gäller de två 
första spelveckorna efter premiär 
på teaterns egna produktioner.  
Detta innebär till exempel att alla 
medlemmar i HSB kan boka biljetter till 
Lars Noréns ”Terminal 11 - SKALV”  
för 150:-/st i stället för ordinarie pris  
som är 220:-/st. SKALV hade premiär 
11 september och rabatten gäller 
föreställningarna 15-25 september.
Passa på!

Senare i höst kan man också se ”Två fattiga 
rumäner som talar polska” och ”Katitzi”  
efter Katarina Taikons böcker. Samma 
rabatt  gäller de två första spelveckorna. 
Läs mer på www.folkteatern.se,  
och boka biljetter genom Folkteaterns 
biljettbokning, 60 75 75.

MÖBELBÄRARDAG
Kl.13-16 den 16:e oktober 

****************************



Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i december.

Lägenheten ligger på 25I och bokas 
via e-post till betel@telia.com eller 
på telefon till Betels expedition: 12 
86 14, endera måndagar kl.18-19 eller 
på telefonsvararen. Du kan se om 
den redan är bokad eller ledig på vår 
hemsida www.brfbetel.se.
Kostnaden är 150:- per natt, som betalas 
in på pg 13 06 23-2.
Du får själv kontakta vår vaktmästare 
Ulrika (dagtid) eller någon i styrelsen 
(på helgen) för att få nyckeln.
Givetvis är där rök och djurfritt!

Så många lager tapet i våra rum

GÄSTLÄGENHETEN Förtroendeman Anna:
Telefon till expeditionen: 12 86 14
Mobiltelefon: 0703-11 55 12
E-post: betel@telia.com 
Vaktmästare Ulrika:
Telefon: 42 37 54

Styrelsens ordförande Arne-Kjell:
Telefon: 14 36 14
E-post: arnekjell@vikhagen.net 

Styrelsens Avisen-ansvariga
Maria 
Telefon: 24 17 40
E-post: norberg.gbg@telia.com

SÅ NÅR DU:

HAR DU NÅT DU VILL SKRIVA 
OM I AVISEN?Du vet väl att du kan läsa gamla num-

mer av Avisen på Betels hemsida, www.
brfbetel.se. 
Men du måste logga in för att se dem.
Anv.namn:
Lösenord: 

Mitt i den ljummaste högsommarkväll med grilldoft och koltrastsång, slås jag av insikten att snart tar det 
slut.  
Det blir höst. Obevekligt rullar tiden på. Vinter, vår, sommar, höst. Varenda år! Får lite lätt ångest. Men 
egentligen är det ju bara så här det ska vara. Den ena årstiden skapar förutsättning för den andra. Vi 
behöver denna cirkel.  
Eller spiral, för det blir aldrig samma höst igen, aldrig samma sommar, vinter eller vår.  
 

Så ibland stannar tiden upp, blir ett enda här och nu! När stora saker händer i vårt liv - kärleken, 
lägenheten, barnet, förlusten ... Vi äger dessa ögonblick i lycka, eller sorg. Det är de som räknas. Så här ska 
det alltid vara. Tror vi! Men det kommer andra tider, andra barn, och andra katter. Någon flyttar ut och 
andra flyttar in. En lurvig hundvalp lyfter vingligt på sitt ben. Skvätt! Skvätt! Här äger jag! 
 

Vi är alla en del av en pågående historia. Vår egen och varandras. Bara huset vi bor i, så många ekon i 
trappan av tidigare steg och röster, så många lager tapet i våra rum. Berättelser! 
 

Och nu har träden vid parkeringen fått löv med guldkant. Ska bli ganska skönt med höst i alla fall. 
Kura skymning i soffan med en bra bok. Sofie Oksanens Utrensningen, där det förflutna bor i nutiden, 
rekommenderas.

       Nattugglan

Lämna gärna in bidrag till Avisen, ende-
ra till Betels expedition eller till Avisen-
ansvarig, se nedan.

GAMLA NUMMER AV AVISEN


