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VINDAR FRÅN VÄSTER

Utifrån har den uppmärksamme betelbon lagt 
märke till lite lyftkranar och byggställningar. 
Den riktigt nyfikne har böjt på nacken och sett 
några nya fönster i taket på 27:an. Det syns 
inte så mycket utifrån, men i själva verket 
följs tidsplanen och redan i slutet av mars ser 
det ut som att de första flyttfåglarna kan sätta 
bo. Hela bygget på 27:an beräknas vara klart 
i mitten av april. De flesta vindsförråden på 
27:an är sedan någon månad tillbaka färdig-
byggda, även om man inte kan komma åt sina 
förråd ännu då det fortfarande ett tag till är en 
byggarbetsplats. Vår entreprenör Skärgårdens 
Byggteknik har därför ännu inte bytt lås. För-
rådens fasader är utformade som förut och det 
har satts in gemensam automatisk belysning i 
de allmänna utrymmena.

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

Som ni säkert lagt märke till parkerar de 
som arbetar med vindsbygget på 27:ans och 
29:ans gård. Detta kommer de att göra under 
hela byggtiden. Det vill säga även när det 
börjar byggas på 25:an efter sommaren. Hela 
vindsbygget beräknas vara klart till årsskiftet 
2014/2015.

Arbetet med vindarna på 29:an sätter fart i 
början av april, men innan dess kommer vår 
entreprenör att påbörja bygget av vindsföråd 
på torkvinden på 29 B. De kommer inte att 
behöva något trapptorn när de bygger på 
29:an, men däremot kommer två ingångar via 
vindsplanet göras. Den ena ingången har re-
dan gjorts vid 29 B/C och den andra ingången 
kommer att läggas vid 29 H/I.

Tillfälligt avbrott – av bredband, TV och fast 
telefoni kommer det att bli från och till i de 
huskroppar där det byggs. Detta informeras 
det om fortlöpande i de trappuppgångar som 
berörs.



Under byggtiden kan det vara svårt att 
komma åt fyrhjulsvagnen och partytälten. 
Om du skulle behöva låna dem så är det 
därför bra att vara ute i  god t id. 

Fyrhjulsvagnen och partytält

Behöver du låna fyrhjulsvagnen - 
kontakta Ulrika
Behöver du låna partytält - 
kontakta någon i styrelsen.

ODLA I SLOTTSSKOGEN!
Nu finns det planer på att skapa   od-
lingsmöjligheter i norra Slotts-skogen, 
inom ramen för kommunens projekt Stad-
snära odling. Vi är en liten grupp boende i 
gamla Masthugget som driver frågan och 
har kontakt med Göteborgs kommun. Tan-
ken är att det ska finnas plats 
för minst 30 odlingslådor eller smålotter. 
Vi hoppas på att kunna komma igång redan 
till sommaren, men det kan bli senare. Vi 
vet ännu inte exakt var odlingen kommer 
att vara. Om du är sugen på att odla, hör av 
dig till oss, för vi vill gärna veta hur stort 
intresset är. Vi kallar oss Slottsskogens 
odlarlycka. 
 

Kontakta oss via mejl: 
odlarlycka@yahoo.se

Anne-Charlotte, Magnus och 
Magdalena

HÅLL RENT
Det är förbjudet att ha föremål i trapphus-
en. Det gäller allt från skor och mattor till 
barnvagnar. Anledningar till detta är både 
dålig framkomlighet för räddningstränsten 
vid ev olyckor och den brandfara som det 
kan innebära med föremål i trapphusen. 
Dessa uppmaningar kommer från rädd-
ningstjänsten vid tidigare brandöversyn i 
Betel.
Detsamma gäller även för föremål i alla 
källarutrymmen och på våra vindar. När det 
gäller de vindar där det inte byggs ännu så 
är det viktigt att tömma alla gemensamma 
ytor inför vindsuppbyggnaden.

STOPP I RÖREN
Fett som spolas ner i avloppet orsakar 
mycket stora problem i rören med stor risk för 
stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät. 

När vi lagar mat blir det fett kvar i kast-
ruller och stekpannor, som det är mycket               
viktigt att du inte sköljer ner i avloppet. 
Detta gäller speciellt större mängder fett 
från t ex fritering, marinader och liknande.

Fett bör alltid torkas upp med hushålls-
papper och slängas i vanliga soporna, innan 
du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.

Större mängder fett kan du hälla i en bränn-
bar behållare, t ex en använd pappers-        
förpackning med skruvkork eller en plast-
burk med plastlock. Släng sedan behållaren 
i de vanliga hushållssoporna.

Läs mer på : http://www.tekniskaverken.se

Förra året isolerade vi alla golv i lägen-
heterna på första våningen på 27:an. Under 
våren kommer isolering av 29:ans golv att 
ske. Berörda kommer att få mer informa-
tion.
Framöver kommer även golven på första 
våningen på 25:an att göras.

GOLVISOLERING



Nu har stafettpinnen gått varvet runt och 
det är åter dags för 25:an att arrangera

AFTER WORK
Du som känner att det är din tur att vara

med - hör av dig till Anna på expeditionen.

BETELLOPPIS
Lördag 10 maj

För tredje året i rad ställer vi till med 
loppis i Betel. Vi möblerar infarten med 
bord och säljer gammalt och köper nytt. 

Och efter loppisen följer vi 
traditionen med AFTER LOPPIS.

STÄDDAG
Söndagen den 11 maj är det 

STÄDDAG i föreningen. 
Du har då möjlighet att röja och göra dig 

av med lite större avfall, Som vanligt 
kommer det att stå en container här hela 

helgen. 
Vi städar också trapphusen,

vindar o källare.              

TRÄDGÅRDSDAG
Vi har en gemensam TRÄDGÅRDSDAG 

söndag den 27 april kl.11.00. 
Vi städar våra gårdar och rabatter

tillsammans samt planterar nya växter.

På gång i Betel..
Nu är det snart dags för stämma och val av 
ny styrelse till vår bostadsrättsförening!
Det är två personer som avgår i styrelsen i 
år, så vi söker alltså två nya.
Känner du någon som du tror skulle vilja 
vara med i styrelsen?

Kanske är du själv intresserad?

Tipsa oss i valberedningen, på mail eller 
telefon. 

Valberedning 2014:
 

Arne Kjell Vikhagen 29:an 
tfn: 073-230 88 36  
ak.vikhagen@gmail.com
 

Erik Ridderstolpe 27:an  
tfn: 076-234 94 64  
erik@ridderstolpe.com 

Lovisa Svendsen 25:an  
tfn: 070-679 97 68  
utsikten.lovisa@gmail.com

Kl.18.00 den 22 april är det dags för 
STÄMMA I BRF BETEL

Kom och var med på Betels årsmöte, få 
information och gör din röst hörd.

 

I Betels samlingslokal. 

Fika serveras 

Välkomna!

Som medlem har du alltid möjlighet att 
inför stämman lämna in motioner, om du 
har synpunkter eller förslag på föreningens 
arbete och boendet i Betel. 

Motioner ska lämnas senast den 31 mars, 
i brevinkastet till Betels expedition eller 
mejlas till styrelsen: betel@telia.com.

Glöm inte att underteckna den – den kan 
inte godkännas som motion om den är 
anonym.

MOTIONER till stämman

Tipsa oss i VALBEREDNINGEN

Bänkskåp till originalkök sökes!
Vi renoverar vårt kök och skulle vilja 
utöka med en uppsättning bänkskåp 
(vi har själva ett). 
Har du/ni ett skåp kontakta oss gärna!

Matilda och Andreas Haggärde 27K
mobilnummer: 070-298 77 31



 
 

Med detta nummer av Avisen får du också Sop-Avisen som vägleder dig i 
Betels sophantering och återvinning

Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i  maj.

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

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


