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Brf Betels årsstämma 
 

 
Den 24 april hade vi Betels årsstämma. 
Mötet var välbesökt och lokalen i princip 
fullsatt, det känns bra att så många är 
engagerade. Till ordförande valde vi Arne 
Kjell Vikhagen. Anna Petters avgår från 
styrelsen och ersätts med Malin 
Abrahamsson, vi hade även ett omval av två 
personer som var i tur att avgå. Vi har även 
fått en ny representant från HSB - Simon 
Svedlund som bor på BRF gråberget. Vi har 
två nya i valberedningen som nu består av 
Veronica Gunnarsson, Elenor Skoog och 
Erik Wennerby samt en ny revisor Magnus 
Gillberg. Parkeringsplatserna lottades i 
vanlig ordning med hjälp av lotterihatten.  

 
Fönster och portar 

Tänk på att inte lämna fönster och portar 
öppna på blåsiga dagar. Vindarna här uppe 
på berget kan vara kraftiga och det är inte 
ovanligt att både fönster och portar blåser 
sönder. Håll gärna ett extra öga på fönstren 
i trappuppgångarna så de inte står öppna vid 
regnväder, vi har fått lite vattenskador i 
vissa uppgångar då det regnat in i 
trapphusen.  
 
 
 

Containerhelg 21-23 september 
 

Rensa dina förråd 
och se till att 
trappuppgångar, 

gångar i vindar 
och källare också 
töms. Farligt 

avfall t ex lysrör, oljespill och färgslattar 
sorteras vid miljöstationen i möbelförrådet. 
 
Trädgårdsdag och möbelbärardag – 14 

oktober 
Var med och rensa sätta lökar och kanske 
kratta lite. Möt upp mellan gårdarna kl 
11:00 så tvättar vi trädgårdsmöblerna och 
ställer in dem för vinterförvaring. Vi har 
valt ett lite tidigare datum i år och hoppas vi 
att vi att vi slipper snö och minusgrader. 

 
Målning av fönster och fasadtvätt för att 

förhindra algpåväxt på 25:an 
Detta är nu klart för längan ut mot 
Paradisgatan 25 A-G därefter kommer 
arbetet med förträdgårdarna påbörjas då vi 
behöver åtgärda muren mot Paradisgatan. 
Fasadtvätt och fönster-målning kommer ske 
fortlöpande och fasaderna mot 
Slottsskogen/utsikten, 29A och 27Q står på 
tur. Dock kunde detta arbete inte påbörjas 
när det var tänkt eftersom vi hade en väldigt 
varm sommar. Vi håller er informerade så 
fort vi vet mer via Facebook och vår 
hemsida. 
 

Angående TV kanaler 
I nuläget använder några boende vår 
analoga kabel-TV. Nu har vissa TV-kanaler 
försvunnit och Betels utrustning behöver 
uppdateras för fortsatt kunna sända ut dessa 
kanaler. Vi har tyvärr precis fått 
information om att även TV4 kommer 
försvinna och vi undersöker självklart 
möjligheten att kunna skicka ut denna 
kanalen även fortsättningsvis. Vi kommer 
hålla er uppdaterade så fort vi har mer 
information. Tillsvidare kan man se många 
av TV4:s program via nätet på TV4-play. 	

 
 



Cyklar 
 

 

Cykelrensningskommittén, Malin, Viktor, 
Henrik och Sebastian har rensat i 
cykelställen under sommaren och skulle du 
sakna en cykel som varit omärkt och 
bortrensad så kontakta expeditionen.  

 
 

Informationsmöte för nyinflyttade 
Nyinflyttade kommer ofta till Anna på 
måndagarna och presenterar sig. Vi planerar 
att hålla två informationsmöten årligen för 
våra nyinflyttade. Nästa möte kommer 
hållas måndagen den 24 september kl 19:00 
– 20:30, varmt välkommen i 
samlingslokalen där vi även bjuder på fika. 
 

Oxelallén mellan gårdarna 

 
Vi har låtit konsult utreda oxlarnas skick då 
vissa är dåliga och behöver bytas ut. Tyvärr 
har oxlar en begränsad livslängd på ca 100 
år och för att dessa inte ska välta eller skada 
någon eller något kommer vi därför byta ut 
dem i etapper.  
 

 
 

 

Mysig höstfest 
Eftersom prognosen visade på regn i 
mängder valde festkommittén att hålla årets 
gårdsfest i samlingslokalen. Det blev en 
väldigt mysig tillställning med mycket 
musik och trevlig stämning.  

 
 

Slutligen ett kom ihåg.. 
Vi får inte ha föremål i trapphusen. Det 
gäller allt från skor och mattor till 
barnvagnar. Anledningar till detta är både 
dålig framkomlighet för räddningstränsten 
vid eventuella olyckor och den brandfara 
som det kan innebära med föremål i 
trapphusen. Dessa uppmaningar kommer 
från räddningstjänsten vid tidigare 
brandöversyn i Betel. 

  



KONTAKT 
Fastighetsskötare Ulrika Ardström 
Telefon: 031-42 37 54 
Telefontid: Vardagar kl. 9:00 - 9:30 
Förtroendeman Anna Samuelsson 
Tel till expeditionen: 031-12 86 14 
Mobiltelefon: 0703-11 55 12 
E-post: info@brfbetel.se 
Expeditionstid: Måndagar kl. 18 - 19 
Hemsida: brfbetel.se 
Facebook: fb.me/hsbbetel 
 
HYRA/ LÅNA VÅRA LOKALER 
Boende över 18 år kan boka på 
031 - 12 86 14 (bokningsförfrågan 
kan också göras på telefonsvararen) 
eller på info@brfbetel.se. 

Hyra för gästlägenheten är 150 kr/ 
natten och samlingslokalen är gratis 
upp till tre timmar, därefter 100 kr. 
Betalning sker till pg 13 06 23-2. 
 
Kontakta fastighetsskötaren samma 
dag du ska hyra gästlägenheten för att 
få nyckeln - telefontid vardagar 9-
9:30. Nyckel till gästlägenheten 
lämnas ej ut dagen/dagarna innan du 
ska hyra den Ska du hyra en helgdag 
– stäm av i förväg med 
förtroendeman kring nyckel.  I 
undantagsfall kontaktar du någon i 
styrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen: 
 
Namn                                  Uppgång   Post    Telefon 
Ingrid Bexell Hultèn               29 C   Ordförande   0704-01 71 88 
Helena Norin                          25 J   Vice ordförande  0707-55 81 24 
Andreas Haggärde  27 K  Sekreterare   0733-40 33 34 
Henrik Östlund  27 M  Ekonomiansvarig   0703-67 88 70 
Eva-Lotta Blom  25 D  Informationsansvarig   0706-65 80 89 
Sebastian Wendels  25 L  Informationsansvarig  0706-29 44 99 
Viktor Turegård   27 L  Ledamot   0739-38 87 36 
Anna Petters   25 R  Ledamot   0702-42 16 47 
Malin Abrahamsson  25 E  Ledamot   0736-58 92 43 
Simon Svedlund  -----  HSB-representant  0721-81 85 12 
 
 
 
 
 


