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Bensin fanns inte, bilarna pallades upp 
eller fick byggas om till drift med kol eller 
träkubb. Gengas (kolmonoxid) är en livs-
farlig gas, helt luktfri och osynlig och som 
vid inandning kunde döda på direkten.        
I uppgång 29C första våningen till höger 
bodde en familj Johansson. Pappan lär ha varit 
kranförare i hamnen och mamman var vanlig 
hemmafru. En av sönerna, Tage, hade en stor  
täckt gengasdriven brödbil, en Plymouth Fargo  
parkerad på Paradisgatan. Varje morgon ohyg-
gligt tidigt, säg klockan 04.30, var han ute 
för att starta sin bil. Han fyllde grytan med kol, 
körde igång den bullrande fläkten och tände 
på med stora gengaständstickor och lät 
elden ta sig. Det hela tog nog en kvart, 
därefter kunde han köra. Det var en effektiv 
metod att väcka Betels innevånare i 29:an.      
Jag har förresten ett positivt minne av Tage. 
Vi råkade en gång mötas på Masthuggs- 
torget och han erbjöd mig att få åka med 
honom hem, en av de få gånger som jag åkte 
bil under kriget!

Gengas var ett gissel

Sture Landhage, fd Betelbo

EN ÅTERBLICK TILL BETEL FÖRR I TIDEN

Vi behöver till nästa 
årsmöte i april få fram 
ett förslag på nya per-
soner. Två personer 
avgår och vi behöver 
ersätta  dem.
Det är viktigt att vi har     en bra fungerande 
styrelse i huset och tror du att du kan bidra 
med något så tveka inte att prata med oss. Du 
är mycket välkommen!
Vi vill också gärna ha tips på andra som du 
tror skulle passa i styrelsen - har du förslag 
på några hör av dig även då! 
 

Valberedning 2012:
Erik Ridderstolpe 27:an
erik@ridderstolpe.com Tel: 076 - 234 94 64
Lovisa Svendsen 25:an Tel: 0706-79 97 68
utsikten.lovisa@gmail.com

HALLÅ DÄR, 
VALBEREDNINGEN KALLAR!

Och nu är även
vinterns grus bortsopat.

Härligt!

 Icke desto mindre, när vi var framme fick jag 
dessutom en hel tårtkartong med flottyrringar 
av honom, kalas väntade!! Nämnda Tage och 
hans bror Åke bytte senare namn till Jerkstrand. 
Det fanns en person som ibland , fast säll-
synt,  åkte med bensinriven bil, Sven Johans-
sons farsa i 29E, han jobbade i krigsmakten 
på F9 och körde tjänstebil på flygbensin. Han 
åkte snabbt uppför Paradisgatans backar. 
En bensindriven Chevrolet hade en helt an-
nan motorstyrka än de för en gengasdriven! 
Bussarna kämpade sig upp för Masthuggets  
branta lider, ibland tvingades man t o m backa 
upp vintertid med hemvändande Masthuggs- 
bor. Det var en välsignelse med trådbussar, 
som började gå i början på fyrtiotalet, linjen 
hette ”F”, som byttes till ”35” år 1946 och 
som sedan har heta ”85” och ”60”.

***



Trädgårdsdag
Är du intresserad av att göra 
fint på gården, påta i rabat-
terna och plantera växter? 
Någon dag under maj blir det 

en gemensam trädgårdsdag. När det blir, 
kommer att annonseras på anslagstavlorna.  

- Har du önskemål om några särskilda 
inköp av växter så kan du höra av dig till 
Lilli-Ann eller Kerstin i trädgårdsgrup-
pen. Lättast gör du detta genom att läg-
ga en lapp i brevlådan till expeditionen. 

- Du vet väl att man kan ta hand om en rabatt 
om man vill. Har du redan en “adopterad” 
rabatt, eller skulle du vilja ta hand om en? I 
så fall är det ett bra tillfälle att komma med 
på trädgårdsdagen och prata med Lilli-Ann 
och Kerstin.

Årstämma

P-Platser

Betels årsstämma äger rum 
onsdag 25 april kl.18.00 i 
Samlingslokalen.

Välkomna!

Som vanligt - Är du intresserad 
av att hyra en av Betels parker-
ingsplatser under det kommande 
året, så fyller du i den intresseanmälan som 
medföljer årsberättelsen. För att vara med i 
utlottningen av plats skall den vara inlämnad 
till Betels expedition senast på stämman den 
25 april.

På gång i Betel..

Städdag

Dags för trädgårdsmöblerna....

Bor du på 27:an och vill 
hjälpa till att ordna after 
work? Hör i så fall av dig 
till Anna på expeditionen 
eller till nån av oss i styrelsen.
Eller så kommer du bara dit och umgås, det 
är också helt ok.
Vi ses efter kl.18 fredagen 30 mars i sam-
lingslokalen!

Lördagen 14 april mellan kl.12-16 bär vi ut 
våra efterlängtade trädgårdsmöbler så vi kan 
sitta och ute och njuta av vårsolen 
igen.
Möblerna skall bäras ut, fördelas 
mellan gårdarna och oljas in. 
Kom ut och hjälp till!

Lördag 5 maj gör vi ett ge-
mensamt städryck. Vi städar i 
trapphus, på vindarna och i käl-

largångarna. Och har du saker du behöver 
göra dig av med så kommer det som vanligt 
att finnas en container på plats hela helgen.

Motioner
Motioner till årsstämman skall vara inläm-
nade senast 31 mars.

Ny städfirma
Sedan årsskiftet har vi en ny städfirma, som 
heter FINNS, som sköter trappstädningen. 
De städar trapphusen varannan vecka och 

skall signera på en lista i 
trapphuset, att de varit här 
och städat.

Kvartalskrog i Betel

Förträdgårdarna
Våra förträdgårdar är i behov av dränering 
och översyn. Detta arbete kommer att påbör-
jas under 2012, med en början på 29:an mot 
Paradisgatan.



Känn sedan skillnaden när du stänger fönst-
ret och låser med hakarna!

PS  Det finns tätningslist (som häftas fast) 
att hämta hos Anna på expeditionen.

Lycka till med jobbet hälsar  Peter Ingmars-
son i Bfr Betels styrelse.

Tätningslist i fönstren

Nu när vårsolen lyser behagligt och temperaturen utomhus 
stiger alltmer brukar det vara läge att tvätta fönstren. 

Passa på då också att sätt i nya tätningslister. Det är inte så 
svårt, faktiskt.

Även om de gamla verkar ok så blir det stor skillnad med 
nya. Både när det gäller ljud och drag.

Börja med att ta bort de gamla listerna. En kniv eller skrapa 
underlättar.

Tag dammsugaren och sug upp 
allt löst som lossat. 

Fukta en trasa med T-sprit och 
torka där den gamla listen sut-
tit. Om du använder vatten så 
måste det bli snustorrt. Annars 
fäster ej den nya listen.

Klipp sedan till de nya listerna. Lägg till några 
cm på måttet.

Börja med ”gångjärnssidan” Lossa ett par dm 
av skyddspappret och fäst längst upp på karmen. Där den röda färgen är.

Fortsätt sidan ner. Jag använde en nagelsax för att klippa av till exakt 
längd.

Gör sedan på samma sätt med den andra stående sidan.

Avsluta med 
den övre och 
undre liggande 
listen.



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

Vaktmästare Ulrika Ardström 
Telefon: 42 37 54 
Telefontid: kl.9.00-9.30

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: maria.m.norberg@gmail.com

Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i  juni.

KONTAKT   

Senaste nytt om vindsuppbyggnadenHåll vindarna tomma
Under 2009 inspekterade Räddningstjänsten 
i Storgöteborg Brf Betel:s brandskyddsåt-
gärder.
Räddningstjänsten informerade om att det 
finns minst två goda skäl att ta bort allt löst  
från gemensamma utrymmen; dels för att 
räddningstjänsten ska komma fram lätt vid 
olyckor och dels för att allt löst som ligger 
och skräpar kan uppmuntra någon till att tän-
da på .
Enligt Räddningstjänsten så kan de utfärda 
ett föreläggande om ambulanspersonal eller 
brandmän inte kommer fram vid akuta situ-
ationer. Det innebär att vi kan komma att få 
betala böter om vi inte håller våra trapphus 
tomma.
Det som gäller är alltså att ta bort alla 
föremål som förvaras i trapphusen!
Samtidigt gäller, av samma skäl, att 
torkvindarna och källarna ska vara helt 
tomma från alla våra privata föremål. 

Vi har nu lämnat in en kompletterande ansö-
kan om bygglov med flera och större fönster 
till byggnadsnämnden.
Så nu är det bara att vänta och hålla tummar-
na för ett positivt beslut.

Cyklar
Som alla vet har vi brist på cykelplatser. Hur 
skall vi göra för att få plats för alla cyklar 
som används?
Jo, en bra början är att ALLA som har cyklar,  
som inte används, stående på gårdarna tar 
bort dem! 
Har du en gammal cykel stående, som bara är 
i vägen? Om du inte vill ha den kvar kan du 
lämna in den till Ulrika, så tar hon hand om 
den och ser till att den forslas bort.


