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Stämma i Betel 

Boka in torsdagen den 24 april, kl. 18 i 
almanackan. För då är det dags för 
Betels ordinarie årsstämma. Vi träffas i 
samlingslokalen och vi bjuder på fika. 
Välkommen! Vi vill betona att det är 
viktigt att du som medlem och boende i 
Betel kommer på stämman och gör din 
röst hörd i de frågor som avhandlas. 
Inför mötet, läs gärna i 
årsredovisningen som delas ut i god tid 
före stämman.  

 
 
Motionera! 
 

 
 
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 lämnas senast sista mars i 
brevinkastet till Betels expedition eller 
mejlas till styrelsen: info@betel.com.	
Tänk på att motionen måste 
undertecknas; den godkänns inte som 
motion om den är anonym  
Information från valberedningen 
Just nu arbetar valberedningen med att 
förbereda stämmans val av styrelse. 
Vill du nominera någon, eller kanske 

själv är intresserad av att bli ledamot i 
Betels styrelse kontakta Ingvar Larsson, 
Annika Modig eller Veronica 
Gunnarsson :vilka mailadresser har 
dom? 
 
Containerdag 
Vi kommer att ha en container på plats 
från fredag den 4 maj till måndag den 7 
maj. 

 
 
Bära-ut-trädgårdsmöbler-dag och 
trädgårdsdag den 25 mars 
Vi ordnar en möbelbärardag och 
trädgårdsdag den 25 mars som även är 
våffeldagen. I fall vi får ihop tillräckligt 
med våffeljärn så bjuder vi på våfflor! 
Har ni ett att låna ut den aktuella dagen 
så maila till info@betel.com 
 
 
Ska du renovera ditt badrum? 
Informera alltid föreningen när du ska 
renovera! Du har ansvar – inte bara för 
din lägenhet – utan även skador som 
kan uppkomma från felaktiga 
renoveringar eller underhåll i din 
lägenhet.  
När du ska renovera i badrummet så 
kontakta vår fastighetsskötare Ulrika 
först! Då kan vi se över i fall stammar 
behöver bytas vilket är fiffigt att göra i 
samband med renovering. Kom ihåg att 
använda en auktoriserad 
våtrumshantverkare och att inte täppa 
igen inspektionsluckor. 
 
 



Informationsmöte för nyinflyttade 
Vi planerar att hålla två 
informationsmöten årligen för våra 
nyinflyttade men även för dig som har 
bott här längre och vill veta mer är 
välkomna. Vad innebär det att bo i en 
bostadsrättsförening. "Vad innebär det 
att vara medlem i brf Betel? Om hur du 
kan påverka och vara engagerad och 
om ansvar och möjligheter Det första 
mötet kommer att vara den 12 mars i 
samlingslokalen kl 19:00 
 
 
Textilinsamling för återbruk och 
återvinning. 
Vissa kanske redan har sett vår nya 
textilinsamling återvinningsrummet? 
Human Bridge är en svensk 
biståndsorganisation som arbetar för 
människa och miljö. Genom insamling 
och leverans av bl a begagnade textilier 
skapas bättre förutsättningar för 
människor i utsatta länder och en 
rättvisare resursfördelning. Human 
Bridge startades 2001 av 
Läkarmissionen och Erikshjälpen och 
har en unik affärsmodell för att 
finansiera sitt biståndsarbete genom 
förädling och försäljning av textilier. 
Vill ni skänka textilier och kläder så går 
det fint att lämna dessa i 
återvinningsrummet. 
  

 

Det ligger ofta väldigt mycket 
tvättmedel kvar i maskinerna, tänk på 
att inte överdosera. 
 
 
Cyklar – Viktigt! 
Alla cyklar i förrådet ska vara märkta 
tagg, de som inte är märkta kommer 
lyftas ut. Har du ingen tagg så går det 
bra att hämta en hos Anna på kontoret 
på expeditionstid. I cykelförråden gäller 
en cykel per nyckel, man kan alltså inte 
ha 4 cyklar i ett förråd på en nyckel. Då 
vi har väldigt många i kö för en 
cykelplats, just nu står det 85 personer i 
kö, måste vi rensa ut cyklar som inte 
ska vara i förråden. Vi behöver även 
rensa bland cyklar som förvaras i 
ställen på gårdarna och det är viktigt att 
vi taggar alla cyklar. Taggar kan 
hämtas i mars på expeditionen. Det kan 
tyckas tråkigt att behöva tagga sin cykel 
men då det samlas väldigt många cyklar 
i ställen som aldrig används och kanske 
lämnats kvar av någon som har flyttat 
måste vi rensa ibland. Vi kommer att 
samla in de herrelösa cyklar för att det 
inte finns plats att förvara på allmänna 
ytor. Dessa kommer att förvaras i 3 
månader och gör ingen anspråk på dom 
så kommer vi att skänka bort dem till 
bättre ändamål. 
 
Balkonger 
Balkongruppen har informerat om hur 
det går med balkongplanerna och har 
tagit fram en programhandling. Det 
kommer att bli möjligt att titta på 
gruppens idéer och dryfta tankar vid en 
träff under våren. Tid och dag meddelas 
senare. 
 
Stopp i rören? 
Fett som spolas ner i avloppet kan 
orsaka problem i rören med stor risk för 
stopp hemma hos dig eller i vårt 



ledningsnät. När vi lagar mat blir det 
fett kvar i kastruller och stekpannor, det 
är mycket viktigt att du inte sköljer ner 
detta i avloppet. Detta gäller speciellt 
större mängder fett från t ex fritering, 
marinader och liknande. Fett bör alltid 
torkas upp med hushållspapper och 
slängas i vanliga soporna. Läs mer på 
www.tekniskaverken.se  
 
Hyra/låna lokaler 
Boende över 18 år kan boka på 
031-128614. Bokningsförfrågan kan 
även göras på telefonsvararen eller på 
info@betel.se 
Hyran för gästlägenheten är 150 kr per 
natt och samlingslokalen är gratis de 
första 3 timmarna och kostar därefter 
100 kr. Betalning till pg: 13 06 23–2 
 
Kontakta fastighetsskötaren samma 
vardag som du ska hyra, telefontiden är 
vardagar 9 - 9:30. Ska du hyra en 
helgdag så stäm av i god tid med 
förtroendeman kring nyckel. I 
undantagsfall kontaktar du någon ur 
styrelsen. 

Innehåll i Avisen 
Har du förslag eller synpunkter på 
innehållet i Avisen? Skicka i så fall ett 
mail till blom.evalotta@gmail.com 
 
Kontakt 
Fastighetsskötare Ulrika Ardström 
Telefon: 031-42 37 54 vardagar  
9-9:30 
 
Förtroendeman Anna Samuelsson 
Telefontid expedition måndagar 18 - 
19: 031-12 86 14 
Mobiltelefon: 0703-11 55 12 
e-post: info@betel.com 
 
Hemsida: brfbetel.se 
Facebook: fb.me/hsbbetel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Viktor Turegård   27 L  Informationsansvarig  0739-38 
87 36 
Sebastian Wendels  25 L  Ledamot   0706-29 44 99 
Anna Petters   25 R  Ledamot   0702-42 16 47 
Karin Dandanelle  -----  HSB-representant  0702-74 44 14 
 
 
Nästa nummer av AVISEN beräknas komma ut i maj/juni 



 


