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Årsmöte för samfälligheten Betan-Vitkålen 2015 
Nu är det snart dags för årsmöte för samfälligheten! Mötet kommer att gå av stapeln 
tisdagen den 28:e april kl.19.00 i Ångelstaskolans matsal. Separat kallelse kommer att gå ut i 
tid. Årsredovisning, budgetförslag etc. kommer att läggas ut på hemsidan www.betan-
vitkalen.se  senast 2 veckor innan årsmötet. 
Av denna anledning vill vi nu i styrelsen ha in motioner till årsmötet. Dessa inlämnas senast 
7:e april i brevlådan hos Gunilla Ejered på Vitkålsgatan 32 
 
Vill du bli meddelad via mail när ny information läggs ut på hemsidan? 
Skicka ett mail till hemsidan@betan-vitkalen.se och nämn detta så kommer du med på 
sändlistan. 

Vårstädning 
Årets vårstädning äger rum 8-18 maj. Vårstädningen organiseras av skötselgrupperna. 
Skötselgruppansvariga kommer att bli kontaktad av ansvarig från styrelsen.  De som inte 
kan delta på städdagen kontaktar sin gruppansvarig för tilldelning av arbetsuppgift 
som ska utföras innan städdagen. 
 
Skötselgruppsansvariga 2015 enligt turordningen är: 

• Område 1 Vitkålsgatan 2 Rubenman 

• Område 2 Vitkålsgatan 42 Hans Richter 
• Område 3 Vitkålsgatan 64 Runeson/Wallin 

• Område 4 Betgatan 23  Syrén 

• Område 5 Betgatan 14  Shayn 
• Område 6 Betgatan 33  Törnblom 

• Område 7 Betgatan 51  Lindberg/Karlsson 

• Område 8  Betgatan 24  Wilhelmsson 
• Område 9 Betgatan 59  Lagerlöf 

• Område 10 Betgatan 86  Johansson/Clausén 
 
Som vanligt kommer det att stå 3 st containrar uppställda i vårt område under 
städperioden. Dessa är endast avsedda för trädgårdsavfall! 
Sopa ut grus på gångarna. Tänk på att inte sopa ihop i stora högar för då kan sopmaskinen 
inte ta upp gruset. Sopa ur garagen! 

Com Hem 
 

Utredningen och förhandling med Com Hem för billigare bredband till samfällighetens 
medlemmar fortgår. Mer information kommer på årsmötet. 

 
Gymmet 

 
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att gymmet endast är avsett för 
föreningens medlemmar, alltså de boende som är skrivna på en adress inom samfälligheten. 
Låset kommer att bytas ut för att förhindra att obehöriga har tillträde till gymmet. 
 
 

Styrelsen genom Gunilla Ejered!  


