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Protokoll styrelsemöte BF Kättingen 

Tid och plats 

Digitalt via Zoom, 2020-07-20, kl. 19-20 

Deltagande: 

Peter Pagin, Nicole Frick, Anna Sjöstrand 

1 Mötets öppnande 
Peter öppnade mötet. 

2 Val av justerare 
Nicole valdes som justerare. 

3 Godkännande av tidigare protokoll 
Protokollen från den 27 april, 14 maj, 20 maj och 8 juni godkändes. 

4 Lägen hetsöverlåtelser 

Styrelsen beslutade att godkänna medlemsansökan för Erika Björck och Erik 
Lind (lgh 21). 

5 Medlemsärenden 
I lägenhet 22 är det problem med avloppet i köket. I lägenhet 17 som ligger 
under den lägenheten är det dock inga problem. Det talar för att stoppet sitter i 
grenen mellan lägenheterna. Raimos rör kommer att undersöka rören. 

6 Fastighetsförvaltning 

Fasadrenoveringen 

Det finns inga plåtar med rätt fårg att köpa till fasaden mot gatan. Styrelsen 

beslutar därför att anta offert om målning till rätt färg av plåtar till fasaderna om 
15 740 kronor plus moms. 

Styrelsen har tidigare via e-post beslutat att godkänna arbete på fasaden under 
lördagen den 13 juni 2020. 

Det har under senare tid inte förekommit några klagomål mot fasadarbetet, vare 
sig från boende i föreningen eller från grannar. 

Det mesta av putsen är nu uppe. De har gjort nya ornament i gips som ska sättas 
upp. Innan ornamenten sätts upp och fasaden målas kommer en förbesiktning att 

hållas av putsningen. 

Ventilationsåtgärder efter OVK 

I lägenhet 21 är ventilationskanalen inte ansluten till ventilationen i huset. 
Styrelsen beslutar att stå för kostnaden för det billigaste sättet att rätta till felet, 

eftersom felet uppdagades i samband med överlåtelse av lägenheten till ny ägare 
och det är en tidigare ägare som genomfört förändringen. 

Det pågår utredning av ventilationen i lägenheterna 16 och 17. 
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Bahnhof 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

Avvattningen / Servitut för rännor och brunn 

Frågan om avvattning från den bakre gården bordläggs till nästa möte. 

Styrelsen beslutar att inte driva frågan om servitut för rännor och brunn i 
anslutning till avvattningen. 

Hissen 

Låscylindern i hissen i gathuset är utbytt. 

Kodlås gårdshus 

Styrelsen har beslutat att laga kodlåset till gårdshuset så att det går att använda. 
Leverans av nytt kodlås är beräknat till den 23 juli 2020. 

Trappstädning 

Det har uppstått en fråga om vår städfirma städar enligt vårt avtal eller mer 
frekvent. 

Numrering källarförråd och ev. lägenhetsdörrar 

Numreringen av källarförråden med lägenhetens nummer är inte klar. De som 
inte märkt sitt källarförråd med namn kommer att påminnas. 

Styrelsen diskuterar om även lägenheterna bör numreras med föreningens 
interna lägenhetsnummer, men kommer fram till att det inte behövs. 

Administrativ teknisk förvaltning 

Föreningens avtal om administrativ teknisk förvaltning börjar gälla i augusti. 
Styrelsen diskuterar behovet av ett möte med förvaltningsfirman, men avvaktar i 
frågan. 

7 Ekonomi 

Nytt lån 

Föreningen har fått det nya lånet om 2 miljoner kronor utbetalt. 

Konton i Handelsbanken 

Föreningen har konton i Handelsbanken som inte används. Styrelsen beslutar att 
avsluta kontona. 

8 Bolagsverket 

Styrelsen har skickat in anmälan om nya ledamöter och suppleanter när det 
gäller styrelse och revisorer. 

9 Omregistrering av föreningen till en bostadsrättsförening 
Stämmoprotokollet är inte helt klart och det behövs för att anmäla 
omregistreringen till Bolagsverket. 

Ett antal praktiska åtgärder behöver genomföras när omregistreringen är klar 
som att uppdatera hemsidan och wordmallar. Föreningen behåller sin nuvarande 
e-postadress. Medlemmarna ska också få ett bevis om bostadsrätten. 
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10 Meddelanden 
Simpleko kommer inte längre att ha avräkningskonton där vi kan ha våra 
kontanta medel. Föreningen kommer i stället att ha ett konto i SEB. 

11 Nästa möte 
Nästa möte är den 24 augusti 2020 kl. 19 via Zoom. 

1 
Peter Pagin 
Ordförande 

02,0, 
Anna Sjöstrand Nicole Frick 
Sekreterare Justerare 
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