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Som ni kanske observerat så har det pågått 
renoveringsarbete på Föräldrakooperativet 
Utsikten under våren och sommaren. Det 
har varit nödvändigt underhåll som Betel 
delvis bekostat och som blivit större än 
förväntat.
Detta gör att vi skjuter upp arbetet med för-
trädgårdarna som annars skulle ha påbör-
jats i år. Vi hoppas nu komma igång med 
det under nästa år.

Av de nya uteplatserna är det bestämt att;
- Ullas Pip längst ner på 25:an kommer att 
permanentas med fast underlag.
- Lilltån, nedanför terassen, har varit väl-
besökt och är nu permanentad.
- Solokvisten, nedanför terassen, rivs men 
kommer att byggas upp mer permanent 
inför nästa säsong. Samma placering men 
något större plattform.
- Tantgömman, på 27:an, rivs. Sittgruppen 
finns kvar till nästa säsong men placeras på 
platån vid 27:an, mot Slottskogen.

De sittgrupper på 27:an och 29:an som inte 
är permanentade med fast underlag kommer 
att finnas kvar som de är. En förutsättning 
att de skall kunna stå direkt på gräsmattan 
är dock att vi boende hjälps åt att flytta på 
dem inför/efter gräsklippning, så att gräset 
klipps även under möblerna.

BYGGLOVET ÄR KLART FÖR 
VINDSUPPBYGGNADEN

BETELS UTEPLATSER

***

UTSIKTEN

***

Om du inte gjort det 
tidigare - förse dina 
fönster med tätnings 
lister innan kylan slår 
till på allvar.
Du kan hämta tätningslister hos Anna på 
expeditionen. Om du vill kan du även låna 
häftpistol.

Efter några turer och en del väntan är vårt 
bygglov nu färdigt.
Nästa steg är att vi håller på att ta in offerter 
på en typlägenhet för att få lite mer koll på  
prisläget på byggkostnaderna.
Därefter kommer ett allmänt informations-
möte att hållas.

***



Många Betelbor trotsade vädret denna 
blåsiga lördagkväll. Mössor och vantar 
plockades fram. Men trots kyla och vind 
blev det en trevlig gårdsfest. 
Grillar fanns för de som ville grilla och en 
bar hade byggts dagen till ära. En poäng-
promenad och filmvisning gjorde kvällen 
rolig även  för barnen. Fast denna gången 
fick filmvisningen bli i samlings lokalen 
pga vädret.

Den 8 september hade vi Containerdag i 
Betel. Hoppas ingen missade det!
Många passade på att röja och slänga, 
såväl sopor i containern som miljöfarligt 
avfall till miljöstationen som upprättats 
för dagen i förrådet för trädgårdsmöbler.

GÅRDSFEST I BETEL

RÖJT OCH STÄDAT

En container för grovsopor beställs till 
Betel varje vår och höst. På höstens städ-
dag arrangeras också en miljöstation för 
miljöfarligt avfall.

***

Hänt i Betel..

HEMSIDAN

FACEBOOK

Har du hittat till 
Betels Facebook-
sida? 

HSB Brf Betel

På Betels hemsida kan du:
Läsa Annas blogg• 
Se om Gästlägenheten är bokad• 
Se om samlingslokalen är bokad• 
Hitta kontaktuppgifter• 
Läsa “Bo i Betel -Bra att veta”• 
Läsa om Betels sopsortering• 
Läsa nya och gamla Avisen• 
Ladda ner blankett för andrahands • 
uthyrning och mycket mer.

brfbetel.se

***



Är du upptagen denna lördag så får 
du gärna gå ut en annan dag och 

göra en insats. Har du en rabatt 
att ta hand om och vill ha lökar 

att sätta får du gärna 
hämta det för 
att sen plantera 

i din rabatt vid 
senare tillfälle.

Så var det snart dags igen att ta in våra 
trädgårdmöbler för vinterförvaring.
Hjälp till du också!
Möblerna skall tvättas av och bäras in i 
trädgårdsförrådet.

Söndagen den 21:e oktober
Vi börjar kl.11

Gemensam fika!

Nu tar 29:an över stafettpinnen och fixar 
after work. Dryck och tilltugg serveras!

Fredagen den 2:e november
Från kl.18

I Betels samlingslokal

Välkomna!

Första lördagen i oktober är det trädgårds-
dag. Vi träffas på gårdarna och  hjälps åt 
att kratta löv och städa inför vintern samt 
förbereda inför våren och plantera lökar.

Lördagen den 6:e oktober
Vi börjar kl.11

Gemensam fika!

VINTERFÖRVARING AV 
TRÄDGÅRDSMÖBLER

“I Masthugget i Göteborg, nära Slott-
skogen med ödledammen och det hem-
liga cowboyberget bor 6-årige Zigge 
tillsammans med mamma, pappa och 
lillebror Bertil. Zigge är en liten kille 
med stark integritet. Han har både höjd-
skräck, tandläkarskräck och blodskräck 
och en del andra skräcker. Men han är bra 
på skalbaggar och andra småkryp. Och 
bokstäver är det bästa han vet. Särskilt 
Z. Zigge samlar på zätan. En helt igenom 
äkta och hjärtevärmande berättelse som 
lockar till många skratt och leenden!”

AFTER WORK

TRÄDGÅRDSDAG VEM ÄR ZIGGE MED Z ?
Hur växte historien fram om Zigge med 
Z, barnboken som utspelar sig i Betel-
miljö? Kom och hör författaren berätta 
om boken, hur historien uppstod, vilka 
som är förebilder till figurerna etc.

Kom och hör Inger Lindahl berätta!
I Betels samlingslokal 

tisdag den 25:e oktober, kl.19.00

Föräldrar, barn och alla andra
intresserade. Alla är välkomna!

På gång i Betel..



Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i  december.

E-post: betel@telia.com
Telefon: 031-12 86 14

Kostnad: 100:- som betalas in på 
postgiro: 13 06 23-2. 

E-post: betel@telia.com
Telefon: 031-12 86 14

Kostnad: 150:-/natt, betalas 
in på postgiro: 13 06 23-2.

- Gästlägenheten finns på 25I, 2:a vån.
- Där finns två våningssängar (en 140+90 
cm samt en 90+90 cm)
- Du kan själv kolla om lägenheten är 
bokad eller ej, på Betels hemsida. (Räkna  
med att det kan ha skett en bokning som 
inte hunnits uppdateras på hemsidan.)
- Bokar gör du via e-post eller telefon till 
Betels exp. Du får senare meddelande 
om lägenheten är ledig eller inte.
- Du ansvarar själv för att få nyckeln. Bäst 
är att kontakta vår vaktmästare Ulrika på 
hennes telefontid (kl.9.00-9.30) så kan 
hon lämna nyckeln i din brevlåda. Du 
kan också kontakta någon i styrelsen.
- Nyckeln lämnar du tillbaka senast 
kl.14.00, i brevinkastet på expeditionen.
- Och då är lägenheten städad och fin 
förstås.

-  Betels samlingsslokal ligger i anslut-
ning till expeditionen.
-  Den kan du som medlem i föreningen 
hyra när den egna lägenheten blir för 
liten. (18-årsgräns)
-  Observera att våra fastigheter är lyhör-
da och att aktivitetrna i lokalen inte får 
innebära för mycket oväsen. Med hänsyn 
till grannar skall det vara tyst och lungt i 
lokalen kl.22.00 på söndag-torsdag och 
kl.23.00 på fredag och lördag
-  Du kan själv kolla om lokalen är bokad 
eller ej, på Betels hemsida. (Räkna dock 
med att det kan ha skett en bokning som 
inte hunnits uppdateras på hemsidan.)
-  Bokar gör du via e-post eller telefon 
till Betels exp. Du får senare meddelande 
om lägenheten är ledig eller inte.
- Du ansvarar själv för att få nyckeln. Bäst 
är att kontakta vår vaktmästare Ulrika på 
hennes telefontid (kl.9.00-9.30) så kan 
hon lämna nyckeln i din brevlåda. Du 
kan också kontakta någon i styrelsen.
-  Har du använt lokalen på kvällen så läm-
nar du tillbaka nyckeln senast kl.11.00, i 
brevinkastet på expeditionen.
-  Och då är lokalen städad och fin 
förstås.

BOKNING AV SAMLINGSLOKALEN 
OCH GÄSTLÄGENHETEN

KONTAKT   
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 Ingvar Larsson 
Telefon: 070-556 42 24 
E-post: ingvar.larsson@sdfab.se 
 

Styrelsens Avisen-ansvariga 
Maria Norberg 
Telefon: 24 17 40 
E-post: maria.m.norberg@gmail.com

Bokning av samlingslokalen:

Bokning av gästlägenheten:

***


