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DAGS FÖR ÅRSSTÄMMA! 

Boka in torsdagen den 23 april, kl. 18.30 i 
almanackan. För då är det dags för Betels 
ordinarie årsstämma. Vi träffas i samlings-
lokalen, och efter stämmans mer formella del 
bjuds det lite gott att äta. 
 
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. Dessa lämnas 
senast sista mars i brevinkastet till Betels 
expedition eller mejlas till styrelsen: 
betel@telia.com. Tänk på att motionen måste 
undertecknas; den godkänns inte som 
motion om den är anonym. 
 
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 inom kort. 
 
Välkommen till stämman!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 APRIL: UTEMÖBLER  

Ett säkert vårtecken är att utemöblerna sätts 
ut. Vi samlas mellan gårdarna kl.11 
söndagen den 6 april. Vi passar även på att 
olja in möblerna. Det bjuds som vanligt på 
fika!  

20 APRIL: VÅRSTÄDNING! 

Ytterligare ett vårtecken är den traditionella 
vårstädningen då vi alla hjälps åt med att: 
 

� Sopa rent på vindar och källare. 
� Putsa fönster i trapphusen.  
� Torka av lister och karmar i 

trapphusen. 
 
Vi träffas klockan 11 mellan gårdarna och 
klockan 12.30 blir det paus för välförtjänt 
fika. 
 
En sopcontainer kommer att finnas på plats 
från och med fredagen den 18 till och med 
måndagen den 21. Gips, elektronik och 
farligt avfall får inte slängas i containern, 
men passa gärna på att släng annat gammalt 
skräp. Ingen miljöstation kommer alltså att 
finnas tillgänglig denna gång, men däremot 
vid höststädningen. 
 
 
 



 

AVTAL MED HSB NABO 

Betel har tecknat ett avtal med HSB NABO 
(Närområdesassistent i bostadsrätts-
föreningen). Syftet med NABO är att 
fungera som mellanled mellan föreningen 
och de boende. Om du upplever du att det 
finns problem i föreningen, tveka inte att 
höra av dig till NABOs kontaktperson Ylva 
Johansson på telefon 031- 85 91 47 (för 
vidare information se bifogad broschyr). 
 
Ylva kommer till årsstämman där en 
närmare presentation ges.  

POLERING AV TRAPPORNA 

Under våren kommer golven i trapphusen 
poleras. Under tiden polishen torkar är det 
viktigt att så få som möjligt går i trappan 
som polerats. Poleringen kommer därför att 
ske nattetid. Vidare 
information om när 
detta kommer inträffa 
sätts upp i trapphusen.  
 

KATTER! 

Det har kommit klagomål från boende i 
Betel på katter som inte bara kissat i 
sandlådan, utan även i barnvagnarna. Ni 
som har utomhuskatter i föreningen ombeds 
därför hålla efter dem.   
 

GRATIS LEKSTUGA MOT 

BORTFORSLANDE! 

På 25:ans gård kommer en ny lekstuga att 
byggas. Om det är någon som vill ha den 
gamla lekstugan till sitt sommarsälle eller 
liknande kan den fås gratis mot att den 
forslas bort. Är du intresserad? Ta i så fall 
kontakt med Ulrika så snart som möjligt. 
Lekstugan måste forslas bort senast den sista 
april. 

 

BASTUENKÄTEN 

Vid förra årsstämman lämnades en motion 
in om önskemålet att installera en bastu i 
föreningen, en fråga som varit uppe vid flera 
tillfällen. Under hösten genomfördes således 
en bastuenkät för att se hur stort intresset 
bland Betels medlemmar var för att bygga en 
bastu. Det visade sig att intresset inte var 
speciellt stort då endast 48 personer svarade 
på enkäten. 14 av dessa svarade ja, 21 nej, 4 
hade ingen uppfattning och 9 var 
tveksamma.  

PÅGÅENDE ARBETEN  

Som ni säkert märkt pågår det ständigt olika 
bygg- och renoveringsprojekt i Betel. Under 
2008 är det planerat att följande projekt skall 
genomföras, slutföras eller påbörjas:   
 
� Fortsatt målning av fasader och 

renovering av murar. 
� En ny lekstuga byggs och sätts upp på 

25:ans gård. 
� På Utsikten kommer vissa arbeten på 

utsidan utföras som t ex byggandet av 
en ramp. 

� Renoveringen av tvättstugan skall 
slutföras. 

� Marksättningen skall förbättras vid de 
parkeringsplatser som tillhör Betel vid 
Bockhornet. 

� Viss ny ljussättning av gårdarna 
kommer att genomföras och gamla 
lampor kommer att bytas ut. 

� Trappuppgångarna 25 A, B, H, Q, och 
27 O står på tur att renoveras under 
2008. 

� Vid entrén på 25:ans gård kommer ett 
av cykelförråden bli låsbart. 

 

DESSUTOM HAR: 
� … brandvarnare installerats på 

Utsikten, liksom brandsläckare i 
ateljéerna och på Utsikten. 

� … samlingslokalen färdigställts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

GÄSTLÄGENHETEN 

Lägenheten, som ligger på 25I, bokas via ett 
mejl till betel@telia.com eller genom att 
ringa till Betels expedition: 12 86 14. 
Kostnaden är 100 kronor per natt och 
betalas in på postgiro nr. 13 06 23-2. 
 
Observera att den som hyr lägenheten själv 
städar efter sig. Sopa/våttorka golv gäller 
alltid. 
 
Mer information hittar du i årsberättelsens 
informationsavsnitt (som du kan få hos 
förtroendeman). 
 

SAMLINGSLOKALEN 

Som medlem kan du låna/hyra lokalen för 
sådant som den egna lägenheten är för liten 
till. Du bokar lokalen via förtroendeman 
(epost: betel@telia.com; telefon: 12 86 14). 
Hyr du lokalen mer än 3 timmar betalar du 
100 kronor, annars inget. 18-årsgräns gäller 
för dig som bokar. 
 
Du städar själv efter dig. Sopa/våttorka golv 
gäller alltid. Beroende på om du använt: 
städa toaletten, gör rent kök, kylskåp, bänkar 
etc.; ställ tillbaka allt diskat på plats i hyllor, 
lådor; tvätta handdukar (eller ta med egna). 
Har du använt lokalen på kvällen ska den 
vara färdigstädad senast klockan 11 dagen 
därpå. 
 
Observera att lokalen av hänsyn till grannar 
ska vara tömd på folk söndag–torsdag 
klockan 21; fredag–lördag klockan 23.

SÅ NÅR DU… 

� Förtroendeman Anna: 
telefon till expeditionen: 12 86 14 
mobiltelefon: 0703 11 55 12 
epost: betel@telia.com 
� Vaktmästare Ulrika: 

telefon: 42 37 54 
� Styrelsens ordförande Kerstin: 

telefon: 704 91 28 
epost: betel@telia.com 
� Styrelsens Avisen-ansvariga:  

Veronica & Arne Kjell: 
telefon: 42 28 75 resp. 14 36 14. 
epost: veronica.gunnarsson@glocalnet.net 
arnekjell@vikhagen.net 

SMÅTT OCH STORT 

  

SKAFFA 9-TILLHÅLLARLÅS 
De gånger det har varit inbrott i Betel har 
det alltid skett där 9-tillhållarlås saknas. Ett 
9-tillhållarlås är alltså en väldigt bra 
försäkring. Med HSB-kortet får du 10% 
rabatt på Sesam (1:a Långgatan) – den 
boende står själv för kostnaden. 
 

HAR DU EN CYKEL DU VILL BLI AV 
MED? 
Det står ganska många cyklar och skräpar på 
Betel samtidigt som det är många som 
saknar cykelplats. Om du har någon cykel 
du vill bli av med kan du höra av dig till 
Ulrika – en cykelröjning är nämligen på 
antågande. 
 

NYCKLAR TILL UTEKRANARNA  
… får du själv stå för hädanefter om de 
slarvats bort! Nya kranar finns till exempel 
att köpa på Kindstrands och kostar 50 kr. 
 

POJKCYKEL SÄLJES 
Hör av dig till Lilli-Ann Lundberg på 25 I 
om du är i behov av en sådan. 
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Har du något du vill informera dina grannar om? Hör gärna av dig till Avisen! 
 
 

NÄSTA NUMMER… 

 
…av Avisen beräknas komma i juni.    


