
 

 

Nr 1 2020-06-22 

Lötenbladet 
Information till bostadsrättsföreningens boende. 

Den här våren blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det kom en 

Pandemi emellan. För Lötens del har det inneburit att expeditionen är 

stängd och ärenden får skötas per telefon. Vi har inte heller genomfört 

någon föreningsstämma ännu. Det har bostadsrättsföreningarna fått 

anstånd med fram till 31/12–20. Vi återkommer med besked om hur 

och när den skall genomföras. 

 

Rotrenovering 

Rotrenoveringen fortgår enligt planen, med en liten justering. 

Hus G: (26–22) är avslutad. 

Hus F: (21–20) kommer att slutföras innan semestern 

Hus E: (19–15) påbörjas den 3 augusti och skall vara slutfört 28 

november (v 48) 

I slutet av renoveringen av Hus E blir det en förändring, arbetet går nu 

till Hus A och anledningen till detta är att det finns en vattenläcka som 

behöver åtgärdas. Rotrenoveringen i Hus A påbörjas i ingång 5 den 2 

november (v 45) och pågår där till den 19 december. 

Hus A: (4–1) arbetet börjar i ingång 4, den 7 januari 2021, detta arbete 

fortgår   fram till den 3 april (v 14) 



Hus B: (6–7) Påbörjas 9 mars (v11) och avslutas 1 maj (v 18) 

Hus D (12–14) Rotrenoveras veckorna 15–24. Det är från den 12 april 

till den 18 juni. 

Hus C (11–8) påbörjas i ingång 11 veckorna 21 till och med 27. (14 

juni till den 9 juli.) 

Där efter är det fyra veckors semester och renoveringen kommer i 

gång den 9 augusti i ingång 10 och avslutas i ingång 8 den 5 november 

(v 44) 2021 

Innan rotrenoveringen påbörjas i varje hus kommer alla att få 

information i god tid och möjlighet att välja inredning i badrummet. 

 

Med reservation för oförutsedda händelse.  

 

 

OBS! 

Uttag från inre fonden är inte möjlig under vecka 28–31 då 

Billy Fransson och HSB har semester. 

  
  

 

Om Du anmäler något som är trasigt och skriver ett meddelande till Billy 

Fransson, glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer. Ibland är det 

viktigt att veta lite mer innan vi kontaktar en reparatör. 

 

Det händer att vissa garageägare parkerar utanför garageporten, det är inte 

tillåtet. Det kan innebära att grannar har svårt att komma in eller ut från sitt 

garage. 

 



 

  Vi vill uppmärksamma hundägare på att det inte är tillåtet att rasta 

hundarna inom området eller ha dessa okopplade.  Tänk även på 

att det inte lämpligt att hundar eller katter vistas i lekparkerna. 

 

Om man efter hundpromenaden har en bajspåse med sig tillbaka 

skall den läggas i soprummet och inte i papperskorgarna. 

 

När ni sorterar, framför allt stora kartonger. Vik ihop och platta till 
pappersförpackningen innan det läggs i containern. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Huvudnyckel: Som beslutades på föreningsstämman 2012 finns nu 

huvudnyckeln hos Securitas.  Har du låst dig ute, kontakta Securitas Tel: 

010-470 57 32.  

Akuta reparationer 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 

 
 
 

Expeditionen: Expeditionen är stängd t.v. Vicevärden har semester från och 
med 6 /7 och är åter måndagen den 3/8–20. Billy Fransson har lovat ställa 
upp vid brådskande ärenden under sin semester, är ditt ärende av brådskande karaktär 
kontakta vicevärden på  
 tel: 070-691 35 60      

 

 



 

 

 

 

 

Styrelsen och Vicevärden önskar alla  

en skön sommar 

 

 

 

 

 

 

 


