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VINDSUPPBYGGNAD

I slutet av maj hade byggnadsnämnden 
möte. Då beslutade de att bevilja Brf Be-

tel byggnadslov för den vindsuppbyggnad 
som vi ansökt om.  Mer information kom-
mer efter semestrarna när arbetet i vinds-
gruppen tar fart igen.

Vill du vara med och 
hjälpa till, före, under 
eller efter kalaset?  

VENTILATIONSJUSTERING

Den obligatoriska ventilationskontrol-
len som genomfördes förra året blev 

inte godkänd pga att allför många ventiler 
i våra lägenheter fortfarande är övertape-
tserade eller dolda. För att OVK:n ska bli 
godkänd och att vi ska ha ett ventilations-
system med självdrag som fungerar tillför-
litligt krävs det att alla hjälps åt och gör sina 
ventilationsluckor möjliga att öppna. 

Till hösten kommer det att göras en 
efterkontroll så inför denna är det 
viktigt att alla har åtgärdat detta. 
Får vi göra ytterligare kontroller 
blir detta både kostsamt och tidskrä-
vande.

BETONGARBETEN

Inför hösten kommer vi att behöva reno-
vera 27:ans terrass. Det är gångytan som 

är i behov av att läggas om och förstär-
kas. Detta kommer förstås att innebära en 
del besvär för er som bor där, vi ber om 
förståelse för att detta måste göras!

BLOMTJUVAR

Nu har blomtjuvarna varit i farten 
igen! Flera gårdar i Masthugget är 

drabbade. Misstänkta har setts på gård-
arna tidiga morgnar och sena kvällar.  
Håll ögonen öppna! och polisanmäl alla 
stölder (går att göra på nätet).

PÅ VAKTMÄSTARFRONTEN

Redan i maj började Sofia Brolin att jobba 
tillsammans med Ulrika. Hon kommer att 
vara vår vaktmästare när Ulrika är på se-
mester, och är sedan kvar hela augusti.

BETELS EXPEDITION  
SEMESTERSTÄNGD

Under v. 30-32 har Anna semester och 
Betels expedition är stängd.

Vid behov under dessa  veckor 
kan du kontakta någon i styrelsen.  
Handlar det om  allvarliga incidenter: 
Ring SOS-alarm. tfn: 334 11 56.  
Du hittar SOS-alarms nummer i trapp- 
uppgången.

Ulrika har semester från och med tors-
dag v.26 till och med v.31.  

3 september firar 
vi födelsedag 
med mat och 
dryck, musik 
och en massa 
annat kul. 

Se mer info på anslags- 
tavlan i trapphuset 

kontakta Anna 073-507 31 58



Förtroendeman Anna Samuelsson 
till expeditionen: 12 86 14 
Mobiltelefon: 0703-11 55 12 
E-post: betel@telia.com

Vaktmästare Ulrika Ardström 
Telefon: 42 37 54

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

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

KONTAKT   

Då kanske du behöver hyra gästlägenheten. 
Lägenheten är en etta med kokvrå och lig-
ger i uppgång 25I. Där finns två vånings-
sängar (en 140+90 cm och en 90+90 cm) 
och enklare köksutrustning. Den kostar 
150:- per natt och avgiften betalas in på: 

Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i  okt.

GÄSTER I SOMMAR?

Du bokar via e-post till:
pg 13 06 23-2.

För att få nyckeln till lägenheten får du 
själv kontakta vår vaktmästare Ulrika el-
ler Sofia (dagtid och allra säkrast på te-
lefontiden på morgonen), eller någon i 
styrelsen (på kvällar eller under helger). 

eller på telefon på måndagar kl.18-19 eller 
på telefonsvararen till: 

Betels expedition tfn:12 86 14
Du kan se om den redan är bokad eller ledig 
på vår hemsida:

www.brfbetel.se.

Namn
Arne Kjell Vikhagen
Ingvar Larsson
Veronica Gunnarsson 

Anna Kröss
Maria Norberg
Peter Ingmarsson
Sara Lundqvist

Uppg
29c
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29f
27k
  -

Post
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Ekonomiansvarig
Informationsansvarig
Fastighetsansvarig
HSB representant

Telefon
14 36 14
070-556 42 24
073-616 30 58

073-507 31 58
24 17 40
0707-251549
0707-21 50 26

e-post
ak.vikhagen@gmail.com
ingvar.larsson@sdfab.se
veronica.gunnarsson@
glocalnet.net
anna@kross.se
norberg.gbg@telia.com
jopeting@hotmail.com
Sara.Lundqvist@gbg.hsb.se

BETELS STYRELSE 2011
BOENDEENKÄTEN
Tack alla ni  som svarade 
på Betels boendeenkät. 
Det är värdefullt att få 
veta vad ni tycker.

Styrelsen
och

Åsa Nilsson

betel@telia.com


