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Lötenbladet 
Information till bostadsrättsföreningens boende. 

Nu är snart 2013 till ända och vi börjar planera för ett nytt år med ett oskrivet 

blad. 

Under hösten har vi haft några aktiviteter som till exempel en kräftfest och till den 
kom ca 60 personer, en fest som var mycket uppskattad. 

Däremot kom det bara 20 personer till den gemensamma städdagen. Städdagen är 

också tänkt till att stärka gemenskapen på Löten och alla deltar efter förmåga. 

Städdagen avslutades med varmkorv samt kaffe. 

Den senaste informationen handlade om sopsortering där Anders Olsson och Dan 

Hermansson från Karlskoga Energi och Miljö informerade.  Alla som var där fick 

en behållare och papperspåsar för matavfall.  Efter helgerna i början av januari 

kommer sopstationerna att tas i bruk och det innebär att då stängs också 

sopnedkasten. Mer information om när sopstationerna tas i bruk kommer senare. 

Avgifterna Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i november att höja avgiften för 

hyran med 3,5 % från och med 1/1-14. Anledningen till detta är att finansiera 

sopstationerna. Dessutom kommer rotrenoveringen som är planerad till 2017. 

Garagen Flera av garagen måste renoveras därför att de står på en dålig grund och 

med läckande tak samt portar som hänger sig. Planeringen är att ta nästa garage 

2015. 

För 2014 Planeras att byta maskiner i tvättstuga 6-7.  Installering av 

värmeväxlare i samtliga tvättstugor för energiåtervinning. Vi planerar också för 
några mindre renoveringar t.ex. målning av ett cykelförråd till detta behöver vi 

frivilliga som kan hjälpa till.  Detta blir aktuellt lite längre fram i vår. Anmäl dig till 

expeditionen måndagar mellan 18-19.  



Securitas  höjer från och med 1 januari 2014  avgiften till 500 kronor för att få sin 

dörr upplåst. 

Snöröjning Framför garagen och ca1 m ut ska varje ”ägare” själv hålla rent.  

El i garage Garagen kommer att El- säkras och det innebär att det bara 

kommer att finnas el som räcker, till exempel, till dammsugning. 

Matförråd Vi behöver få en aktuell förteckning på vilka som har de 

olika matförråden. Ni som inte har något namn på förrådet var snäll 

och märk ditt förråd. Det räcker om namnet står synligt på 

förrådsdörren eller ovanför. Har du några frågor eller behöver hjälp 

med detta kontakta expeditionen mellan 18-19 måndagar.  

Bokcafé  Vi fortsätter med bokcafét under våren. Första träffen är den 

13/1-14. Det kommer en särskild lista med datum för hela våren. Vill 

du inte låna böcker, sticka eller sy, kom ändå. Alla är välkomna! 

Expeditonen är stängd och öppnas åter måndagen den 13 januari-14 

Vid brådskande ärenden kontakta vicevärden på tel: 070-691 35 60 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Önskar 

Styrelsen 
 


