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Brf Betels årsstämma
Den 25 april var många av oss på Betels 
årsstämma. Mötet var välbesökt, lokalen 
i princip fullsatt. Arne Kjell Vikhagen var 
mötets ordförande.
I år gjordes omval av de tre personer som var 
i tur att avgå. Därmed sitter hela styrelsen 
kvar. Enda förändringen  var att styrelsen 
efter önskemål utökades med en person. 
Jennifer Säll som bor på 25M valdes in på 
den platsen.
Både valberedning och revisorer omvaldes.

Rätten till hyra av parkeringsplats för det 
kommande året lottades som vanligt ut med 
hjälp av lappar i lotterihatten.

En motion hade lämnats in till stämman,  om 
att förbättra lekplatsen på övre gården.
Styrelsens förslag var att bifalla motionen, 
men efter uppkommen diskussion om att det 
är viktigt att bevara de öppna ytorna föreslog 
styrelsen att bifalla motionen med två tillägg. 
Dels att de förbättringar som görs enbart ska 
göras på den yta som nu är disponerad för lek 
och dels att man värnar om ytorna runt om. 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens 
förslag.
På dagordningen stod också att fastställa 
priset på råyta vid vindsuppbyggnad. Stäm-
man beslutade enligt styrelsens förslag, ett 
pris på 3000 kronor per kvadratmeter.
Efter avslutat möte fanns det möjlighet att 
ställa frågor om vindsuppbyggnaden.

Förslag utifrån motionen
Vi kan nu presentera ett förslag som arbetats  
fram utifrån motionen på stämman. Nu kan 
barnen på övre gården få ett lika fint hus som 
det som finns på 25:ans gård. Storleken på 
huset är 1,3 x 1,3 meter. 
Och så finns det en liten lönnlucka där man 
kan krypa in......

Om du har några synpunkter på förslaget så 
kan du lämna in dem till expeditionen senast 
15 juni.

Tänk på att inte lämna fönster utan uppsikt. 
Vindarna här uppe på berget kan vara 
kraftiga och det är inte ovanligt att fönster 
blåser sönder.

Håll ögonen öppna! 
Vi har den senaste tiden både haft blomstöld 
och cykelstöld på gården. 
Polisanmäl alla stölder!

Fönster

Sandlådeskydd
Önskemål finns från föreningens småbarns-
föräldrar om kattskydd att lägga över sand-
lådorna. Nät finns nu på den nedre gården 
och det ska komma ett bättre nät även på 
den övre gården. Kattägare och föräldrar får  
hjälpas åt att sköta detta.

Stölder



Möbelbärardag, då vi bar ut och oljade in 
våra trädgårdsmöbler, hade vi lördagen 13 
april. Det kombinerades med att vi passade 
på att kratta och städa på gårdarna.

Vi hade även trädgårdsdag med blom-
plantering söndagen 5 maj med många 
fina rabatter som resultat.

Lämpligtvis var det städdag/container-
dag på söndagen 5 maj. Då fanns container 
på plats och fylldes med både loppisrester 
och annat.

Förra året var det premiär. Nu är det tradi-
tion. Lördagen 4 maj var det Betelloppis 
igen. Liksom förra året var det många som 
passande på att rensa och göra sig av med 
det som lockade andra till billiga inköp.
Även i år  avslutades dagen med en trivsam 
After loppis i samlingslokalen.

Många golv  på första våningen i våra 
fastigheter, är kalla. Detta har förvärrats 
efter det att vi öppnade upp ventiler i käl-
larväggarna. Under den gångna vintern 
provisolerades därför golven i några lägen-
heter med gott resultat. Planen är att alla 
golv på första våningen på sikt skall isol-
eras och nu i vår kommer alla lägenheter på 
27:an att isoleras.

OBS! Det är ingen trädgårdsdag 2 juni som 
det annonserades i förra Avisen. 
Den blev tidigarelagd till 5 maj.

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

Hänt i Betel .... På gång i Betel....

Ändring

Golvisolering

*  *  *

*  *  *

*  *  *

Nu är grillsäsongen här!
Ett par nya grillar är inköpta. Använd dem 
gärna men tänk på att:
- du gör rent grillgallret efter dig
- du slänger grillkolen i containern. Är du    
osäker på om den är kall nog så spolar du 
vatten på den först.
- du ställer tillbaka grillen på rätt gård.

Grillar

Om vi skall kunna ha kvar våra 
trädgårdsmöbler på gräsmattan måste vi 
hjälpas åt att flytta dem när gräset klipps. 
Så om ni ser att det är högt gräs under 
möblerna, flytta dem till en yta där gräset  
redan är klippt!
Detta gäller 27:an och 29:an.

Trädgårdsmöbler på gräsmattanVarje år, första söndagen efter 1:a maj 
blir det städ- och containerdag, 

samt trädgårdsdag.

Jag har några cyklar över, både för vuxna 
och ett par lämpliga för ca 15-17-år.

Cyklar till salu

Städdag/miljödag/container och 
gårdsfest - den 24 augusti

I augusti blir det städdag igen. 
- Städning av trapphus och källare.
- Container / vindsröj
- Miljöstation för miljöfarligt avfall
- FEST!

Bengt Norberg 29 F, mobil 0707-56 56 88



Rör och Avlopp
Viktigt att tänka på: 
Använd absolut ingen kaustiksoda eller 
dylikt i avloppsrören.  
Det fräter sönder rören och det är skadligt 
för miljön.
Om det bubblar upp vatten i diskbänkshoar-
na eller i golvbrunnen så är det stopp i av-
loppsröret och du kan få grannarnas

Hur rensar man golvbrunnen?

Hur rensar man vattenlåset?

avlopp i din lägenhet med ev vattenskada 
som följd.
Då måste rören rensas! 
Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för 
att rensa golvbrunn och vattenlås. Om det 
rinner ner dåligt i rören trots att du försökt 
rensa så bör du kontakta fastighetsskötar-
en.

Ta på handskar!
Lyft upp gallret.

Rensa, rengör 
och spola rent.

Sätt tillbaka vatten-
låset. Är det trögt - 
stryk lite diskmedel 
på gummiringen 
som ligger runt 
kanten.

Lossa alla delar. Ha koll på var och hur packningarna ska sitta och se 
till att de inte försvinner.

Lossa nedersta 
delen på vattenlåset. 
Där samlas mycket.OBS! Ställ en hink under för en del vatten rinner ut!

Spola rent och skruva tillbaks och se till så att det inte läcker.

För ner handen 
i golvbrunnens 
vattenlås och dra 
upp.

OBS! Det  är viktigt att vattenlåset sluter tätt annars 
får du upp avloppslukt i lägenheten!
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BETELS STYRELSE 2013

Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i  september

Tiden närmar sig för byggstart. Under sen-
våren har alla vindar mätts upp av arkitekt 
Oskar Carlsson,som är ny arkitekt i detta 
byggprojekt. Vad som står på tur nu är att 
utreda var det uppstår krockar och hur det 
går att få plats med vindsförråden eller hur 
man kan flytta dem.  
27 hushåll har anmält intresse för upp-
byggnad. Förhoppningarna är att så många 
som möjligt av dessa skall få möjlighet att 
bygga upp. Men det kan uppstå situationer 
då lottning blir nödvändig. Där båda 
lägenheterna på tredje våningen vill bygga 
upp har frågan ställts till grannarna i denna 
uppgång om man kan tänka sig att flytta 
sitt förråd till annan uppgång. Ingen skall 
känna sig tvingad att svara ja till detta. De 
som vill bygga upp är medvetna om att det 
kan bli lottning.
Tidigare har det aviserats att kontrakt 
kommer att börja skrivas och handpenning 
betalas, redan från 1 maj. Denna tidsplan 
har inte hållit men det kommer att ske 
under sommaren. Planen att börja bygga 
i september kan också komma att skjutas 
upp något.  
Även om det för många är angeläget att

Vindsinfo.... byggstarten kommer igång snarast så är 
det också av största vikt att vi skyndar
långsamt  och hinner med att utreda 
frågetecken som dyker upp längs vägen. 
För att hela arbetet med bygget skall gå så 
smidigt som möjligt är det beslutat att alla 
som bygger upp måste använda samma 
entrepenör för första fasen av bygget. Dels 
blir arbetet mer samordnat och stör övriga 
boende mindre, men också för att garan-
tera att arbetet utförs på ett proffessionellt 
sätt som inte äventyrar fastigheten. Denna 
del av byggprocessen innefattar det yttre 
skalet såsom väggar, takisolering, fönster  
mm. Interiören inklusive trappa styr 
lägenhetsinnehavaren själv över och 
anlitar den entrepenör man själv vill.

Frågor till vindsgruppen kan skickas till:
betelvind@hotmail.com

Semester
Betels expedition kommer att vara stängd 
v.30-32. 
Vår fastighetsskötare Ulrika kommer att 
ha semester v.29-32. Även denna sommar 
kommer Bella att vara hennes vikarie. 
Bella jobbar v.26-33. Hon nås på det van-
liga telefonnumret till fastighetsskötaren,
Tfn: 031-42 37 54


