
 

 

 

Nr 1 2018-06-18 

Lötenbladet 
Information till bostadsrättsföreningens boende. 

 

Föreningsstämma:  Den 30 maj 2018 hölls årets föreningsstämma och  

drygt 40  personer deltog i årsstämman. 

 Styrelsen för 2018-2019 består av följande ledamöter; 

Befattning Namn 
Ordförande Ove Eriksson 
Vice Ordförande Gösta Nilsson 
Sekreterare Kerstin Karlsson 
Studieledare/ledamot Britt-Marie Silversund 
Ledamot Lars Arkeland 
Ledamot Håkan Tholson 

 
HSB representant Johan Röjare 
  
Valberedningen  
Sammankallande Christer Wallqvist 
 Ann-Christine Jansson 
 Virpi Forsebrink 
  
Revisorer  
Ordinarie Ann-Kristin Karlsson 
  
 

Föreningsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på expeditionen efter 

semestern (måndagar 18 -19) 

 

 



 

 

Under våren har styrelsen inbjudit till följande möten:             

                       

 
Maj:         Årsstämman hölls den 30 maj och Margareta Karlsson var     
                     mötesordförande. Ett 40- tal personer var representerade från   
                     bostadsrättsföreningen. 

                    Under våren har även de boende haft möjlighet att titta på det badrum som är      
                    tänkt att bli standard vid rotrenoveringen. 
                    Det är också gjort en besiktning av alla badrum på området tillsammans med              
                    byggkonsulterna, det för att få en bild på hur det ser ut på Lötgårdarna. 

                   Till er som ännu inte tittat på det uppbyggda badrummet, var   

                vänlig kontakta vicevärden Billy Fransson för en visning. 

 

Mer information om rotrenovering är inplanerad på Bredgårdsskolan till slutet av 
augusti och vi hoppas att vi då har så mycket information att det blir möjligt. Men om det 
återkommer vi lite senare. 

Det är viktigt att så många som möjligt kommer till informationen i 
Bredgårdsskolan. 

 

Boxar: Ni som inte hämtat era boxar, som hör till varje lägenhet, gör det på expedition 
måndagar mellan 18-19(stängt under semestern). Snart kommer det analoga nätet att 
stängas och då går det bara att titta via boxen. 

 

Samhalls parkeringsplats: När Samhalls personal inte är i tjänst finns det 
möjlighet för besökande att utnyttja parkeringen. 

Hemtjänsten: Har också fått tillgång till två parkeringsplatser men de är däremot 
inte tillgängliga för andra att stå på. 

  

Ventilation: För att få så bra inomhusluft som möjligt, är det viktigt att rengöra 
ventilerna i kök och badrum. Men tänk på fallrisken. 
 
 
                    



 

Sopsortering 

 

Tidningar/Returpapper 
Dags- och veckotidning, reklamblad, kataloger, broschyrer och 
skriv/ritpapper. 
Tips: Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver inte tas bort från tidningar eller block, 
de avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning, 
OBS! Kuvert sorteras som hushållsavfall 

 
 
 

Pappersförpackningar 
Pappkortonger, mjölk- och juiceförpackningar, påsar, bärkassar, 
presentpapper, wellpapp. 
En förpackning med skruvkork av plast, skruva bort själva korken och lägg den bland 
plastförpackningarna.  
Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats.  
 

Tips: Kuvert och post it-lappar ingår inte i förpackningsinsamlingen. Inget klister i 
pappersmassan! Lägg dem i hushållssoporna eller i containern för brännbart avfall. 

 

Plastförpackningar 
Mjuka och hårda bärkassar, plastpåsar, plasttuber, 
refillpaket, plastfolie och -film, frigolit, burkar, dunkar, 
flaskor, små hinkar (till exempel för sylt). 
 
En påse med aluminiumskikt på insidan, är det en plast- eller metallförpackning? 
Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en 
metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning. 
Tips: Frigolit räknas också till plastförpackningar. Frigolittråg till kött och fisk ska 
alltså slängas i plastinsamlingen. 

 

Glasförpackningar 
Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. Färgat och 

ofärgat glas sorteras var för sig. 
Tips: Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men ringen som är kvar efter 
korken kan dock sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat. 

 

 
 

Metallförpackningar 
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, 
aluminiumfolie och formar, penseltorra (dvs. torra och 
urskrapademålarburkar.) 

 
Tips: Metalltuber som innehåller mat, till exempel kaviar, kan du förstås inte diska 
ur. Kläm ut så mycket du kan, låt korken sitta på så det inte börjar lukta illa och 
lämna tuben i metallbehållaren. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen 
smälts ner. 

 

 

  



 

Sopsortering 

 

Sortera inte som metallförpackning 
Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel 
      •Lämnas som farligt avfall 

Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper 
  •Sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet 

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte 
är förpackningar. 
 •Lämnas som grovsopor 

Elektronik och el-artiklar 
•Samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik 

Dryckesburkar av aluminium 
•Lämnas mot pant i butiker 

Farligt avfall  (exempel på) 
 Lim- och färgrester 

 Penseltvätt 

 Spillolja, oljefilter 

 Hårspray, nagellack 

 Rengöringsmedel, polish 

 Tonerkassetter 

 Batterier 

 Rostskyddsfärg, impregnering 

 Spackel, fogmassa 

 Spolarvätska, glykol 

 Lösningsmedel 

 Bekämpningsmedel 
(även den tomma förpackningen 

 Kvicksilvertermometrar 

Hushållssopor 

I dina hushållsopor kan du också slänga porslin, dricksglas, dammsugarpåsar, leksaker (utan 

batteri), tandborstar, blommor, diskborstar, kläder, skor, blöjor, bindor, hushållspapper, 

pennor, pärmar, tobak, cd-/dvd-skivor, tops, aska, slipdamm, sågspån och kattsand (båda väl 

förpackade i plastpåse med dubbelknut). 

Matavfall 

• Matrester av kött, fisk, frukt, ägg, grönsaker, ost, mjöl, ris och pasta 
• Kött- och fiskben, fiskrens samt skaldjursrester 
• Frukt-, ägg- och grönsaksskal 
• Bröd, kex, kakor och bullar 
• Kaffe- och te sump samt kaffe- och tefilter 
• Hushållspapper och servetter 
• Popcorn, godis och choklad 

Allt annat som ställs utanför och i miljöstationen skall inte lämnas där. Bara det 

som det finns kärl till och nämns ovan. 

Det har lämnats en del elektronik men den tjänsten finns inte utan detta 

måste lämnas på Mosserud.  Det kan nämnas vid detta tillfälle att Mikrovågsugnar 

inte är vitvaror utan elektronik. 

Om du är osäker eller inte har någon möjlighet att ta dig till soptippen, ta kontakt 

med vår vicevärd men lägg ingenting i miljöstationen eller utanför.  



 

 

Några uppgifter som är bra att veta: 
 
Lån av släpkärra: Släpkärran står till förfogande för Lötens boende.  

 
Borrmaskin för betong finns att låna. 
 

Lån av samlingslokal. Obs! vissa ordningsregler gäller vid lån av samlingslokalen 
Kontakta vicevärd Billy Fransson vardagar mellan 08 – 17 på telefon 070-691 35 60.  

 
Övernattningslägenhet 
Nu finns det en övernattningslägenhet att hyra  
Kontakta Vice Värden Billy Fransson Tel: 070-691 35 60 
 
(Förutom ovanstående finns också, biljardrum, bordtennisrum, slöjdrum samt solarium med 
motionscykel och gåband att låna ) 
 
Om du upptäcker att något som du lånat är trasigt eller går sönder under tiden, meddela vicevärd 
Billy Fransson. Då kan felet åtgärdas så snart som möjligt och vi kan lämna ut det helt till nästa 
person. 
 
 

Huvudnyckel: Som beslutades på föreningsstämman 2012 finns nu huvudnyckeln hos 

Securitas.  Har du låst dig ute, kontakta Securitas Tel: 010-470 57 32.  

Akuta reperationer i lägenheten: Brf Löten har ett avtal med Bravida när det gäller El, 

och VVS. Avtalet innebär att Bravida kan komma ut, kvällstid, helger och under 

semestern.  Bravida Tel: 070-250 30 08 

Studiecirklar: Om det finns intresse på Löten ämnar vi starta studiecirkel/studiecirklar. 

Hör gärna av dig om du har något speciellt önskemål. Lämna gärna dessa på 

expeditionen måndagar mellan 18 - 19. 

Expeditionen: Expeditionen är stängd fr.o.m. måndagen den 9/7 och öppnas åter 
måndagen den 6/8-18 Vid särskilda ärenden kontakta vicevärden på 
 tel: 070-691 35 60      

 

 

   

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen och Vicevärden önskar alla  

en skön sommar 
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