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På den ordinarie föreningsstämman den 25 april 
samlades 33 medlemmar i samlingslokalen. 
Ingvar Larsson valdes till Brf Betels ordförande 
för det kommande året. Vid stämman valdes tre 
nya medlemmar in i styrelsen, Annika Modigh, 
David Marklund och Mikael Johansson, som 
ersättare för Arne-Kjell Vikhagen, Veronica 
Gunnarsson och Anna Kröss, som avgick vid 
stämman. Den nya styrelsen kan du se på sista 
sidan i Avisen.

STÄMMAN MOTIONER
3 motioner hade lämnats in till stämman.

VINDSUPPBYGGNADEN
Vi har fortfarande inte fått svar på vår senaste 
bygglovsansökan med fler och större fönster. Vi 
hoppas få det snart och att arbetet med vinds-
uppbyggnaden kan komma igång efter som-
maren.
Ny information kommer när vi vet mer och alla 
intresserade kommer att bjudas in till ett möte 
efter sommaren.

Är du intresserad av att vara med och jobba 
med vindsuppbyggnaden? 
Vindsgruppen tar gärna emot förstärkning. 
Hör av dig till Peter i styrelsen. 
Tfn: 0707-25 15 49  
E-post: jopeting@hotmail.com

En motion handlade om golvvård i trapp-• 
husen.  
Stämman beslutade att bifalla motionen.
En motion handlade om att anlägga ytter-• 
ligare en uteplats vid 27:an samt inköp av 
en  grupp trädgårdsmöbler till.  
Stämman beslutade enligt motionen.
En motion var tredelad och handlade om • 
att; 
- göra en inventering av vilka rabatter som 
är adopterade av och sköts av föreningens 
medlemmar. 
- att anlägga en fast uteplats på 29:ans 
gård på gräsmattan mot Utsikten. 
- att bygga ett trädgårdsförråd mot försko-
lans fasad.  
Stämman godkände den första och sista 
punkten i motionen. Frågan om ytterligare 
en uteplats på 29:ans gård bordlades.

Ett förslag på hur trädgårdsförrådet (i motionen 
ovan) skulle kunna se ut kommer snart upp på 
anslagstavlan i tvättstugan. Där har du möjlighet 
att se förslaget och har möjlighet att tycka till. 

TRÄDGÅRDSFÖRRÅD 
-  FÖRSLAG I TVÄTTSTUGAN

VILL DU AKTIVERA DIG I 
VINDSOMBYGGNADEN?

TIPS!
Här kommer en upprepning från styrelsen med 
en uppmaning att de gemensamma ytorna på 
vindarna ska vara tomma! Och bäst är förstås 
att alla tar hand om sina egna prylar.

PRYLAR PÅ VINDARNA

Ett tips är att betala hyran via autogiro. Då 
behöver man inte riskera för sen inbetalning.



BETEL-LOPPIS

Urpremiären av Betels gårdloppis blev en 
lyckad tillställning. Uppslutningen och 

trivseln ansågs så överväldigande att after-   
loppisen, som också blev välbesökt och trevlig, 
bestämde att upprepa detta nästa år.

Mars har det största berget i galaxen.1. 
“In the club” kom 2:a 2011 i Melodi-2. 
slagerfestivalen.
Det största djuret på land är elefant.3. 
Hjärnkontoret4. 
Snabbaste djuret är leopard, 110 km/tim.5. 
Frihetsgudinnan håller facklan i höger 6. 
hand.
Picasso har eget museum i Paris.7. 
Djocovic är bäst i tennis nu.8. 
Jesus är guds son. (Inte Tove Jansson)9. 
 Ostindiefararen gick på grund år 1745.10. 
 Kalsong11. 
 Johnny Depp12. 
 Rolling Stones 13. 
(Keith Richards spelar Jack  
Sparrows pappa)

På begäran - 
De rätta svaren på tipsrundan som vi 
roade oss med på “afterloppis”

Hela infarten och ytan mellan gårdarna var 
fylld med stånd med prylar, kläder, fikaförsäljn-
ing mm

Varje år, första lördagen efter 1:a maj 
blir det BETELLOPPIS!



GRILLAR
Två nya grillar har köpts in, en till varje gård. 
Flera är på gång att köpas in. 
 

Låna gärna föreningens grillar, men.... 

TRÄDGÅRDSMÖBLER
Våra trädgårdsmöbler är fördelade mellan 
gårdarna. De flesta är märkta och placerade på 
en särskilt uteplats. Ibland behövs fler möbler 
då man är ett större sällskap. Det går givets-
vis bra att “låna” möbler från andra delar av 
gården. Men då flyttar man förstås tillbaka dem 
efteråt. 
OBS! Vi flyttar dock inte ut några Gryt-
hyttanmöbler utanför gården, på terrassen. 
De är alltför dyrbara och lätta att bära iväg.
En del av våra sittgrupper är placerade direkt 
på gräset. Det är inte lätt att flytta alla dessa 
möbler själv vid gräsklippning. 
Därför uppmanar styrelsen - att när gräs-
mattan är klippt och gräset under bordet är 
långt: Hjälp då till med att flytta möblerna en 
bit så blir gräset klippt där nästa gång!

Bor man i Betel och är intresserad av att påta 
i jorden så finns möjligheten att ta hand om en 
rabatt. En inventering av alla rabatter i Betel 
är genomförd under försommaren och en karta 
över detta sitter uppe på expeditionen. Är du 
utan rabatt men intresserad av att ta hand om 
en? Prata då med Anna på expeditionen. Kan-
ske finns det någon över som du kan adoptera.

VÅRA FINA GÅRDAR ....
Säsongen är här och många av oss flyttar ut en 
stor del av våra liv på våra underbara gårdar. 
Vi leker, umgås, solar eller läser en bra bok. Vi 
fikar, grillar och äter mat. Själva, med familjen 
eller tillsammans med grannarna. Våra små 
bostäder blir för en tid mycket större, med ett 
extra “vardagsrum”.

NYA UTEPLATSER

Vi har fått flera nya fina uteplatser på terrassen, 
som Ulrika har gjort iordning till oss.

ADOPTERADE RABATTER

CYKLAR
Vi är många betelbor och vi cyklar mycket.
Många cyklar blir det men vi har inte utrymme 
för så många cykelparkeringar.
Du som har en cykel som inte används - 
Ställ ner den i ditt källarförråd, så kan nån som 
använder sin cykel få plats med den istället.

Du som röker och slän-
ger dina fimpar på vår 
fina gård, eller från ditt 
fönster. Om du slu-
tar med det så blir våra 
gårdar ännu finare!

du står själv för grillkol.• 
du gör rent grillgallret efter dig.• 
du tömmer kolen i containern. Är du • 
osäker på om den är kall nog så spolar du 
vatten på den först.
du ställer tillbaka den på rätt gård när du • 
grillat färdigt.

Och sist men inte minst......



VAKTMÄSTARE I SOMMAR

Namn   Uppg Post           Telefon  e-post
Ingvar Larsson  25 G Ordf           070-556 42 24 ingvar.larsson@sdfab.se
Peter Ingmarsson 27 K Vice Ordf       0707-25 15 49 jopeting@hotmail.com
Annika Modigh 25 F Sekr           0734-48 80 56 annika.modigh@gmail.com
David Marklund 25 B Ek.ansv          0733-16 99 05 marklund.david@gmail.com
Maria Norberg  29 F Inf.ansv          073-751 05 25 maria.m.norberg@gmail.com
Mikael Johansson 25 R Ledamot        0720-04 00 41 mikael.johansson@gu.se
Sara Lundqvist   -  HSB repr        0707-21 50 26 Sara.Lundqvist@gbg.hsb.se

BETELS NYA STYRELSE 2012

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 

Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i  september

KONTAKT   

Ulrika kommer att ha semester under 
v.29-32. Under dessa veckor samt två veckor 
innan och två veckor därefter kommer Bella 
att vikariera. Du kan nå henne på den vanliga 
vaktmästartelefonen på den vanliga telefon-
tiden.

BETELS STYRELSE 2012

Behöver  du  hyra gästlägenheten i sommar? 
Bokar gör du via e-post eller telefon till  
Betels expedition. Information i övrigt samt 
kalendarium med redan uppbokade nätter 
kan du se på Betels hemsisda, brfbetel.se. 
 

OBS! Tänk på att det under sommartid kan 
vara extra viktigt att se till att höra av sig 
till vaktmästaren (under telefontid) för att få 
nyckeln till lägenheten. Om många styrelse-
medlemmar är bortresta kan den vara svårt 
att få tag på nyckeln annars.

GÄSTLÄGENHETEN

BETELS EXPEDITION I SOMMAR
Betels expedition är stängd under v. 29-31.


