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Kdttingen 2
Styrelsen

Dagordning styrelseméte BRF K4ttingen 25

Tid och plats
Digitalt via Zoom, 2021-06-22, kl. 19-21

Narvarande:
FannyWiseby, Olle Loénnqvist, Patrik Simion, Peter Pagin, Lennart Blomqvist hade anmalt
forhinder.

1 M6tets 6ppnande
Fanny 6ppnade métet.

2 Va l av justerare
Patrik utses till justerare.

3 Genomgang av tidigare protokoll
Protokollet fran 31maj laggs till handlingarna.

4 Styrelsen/revisorer
Meddelande att nya styrelsen ar registrerad hos Bolagsverket och att
samtliga styrelsemedlemmar har registreratsmed attestratt hos Simpleko.

Styrelsen beslét bérja anvanda informationsfunktionen i Simplekos portal for
information till medlemmarna.Det ar ensaker kanal, vilken kraver inloggning
med bank-id. Meddelanden lagras och kan att hittas i efterhand av
medlemmarna.

5 Lagenhetséverlatelser
Overlatelse av lagenhet 20. Saljare arChristine Nibér. Kdparna,Gabriela
Kalmerlind och Fredric Gustafsson godkaénns som nyamedlemmar och halsas
valkomna i féreningen.

6 Medlemsarenden
Agarna ti l l terrasslagenheterna har beslutat att inte ga vidare med planerna paen
forstoring av terrasserna.

7 Fastighetsférvaltning
Féreningen har fatt en reviderad offert fran Herraéngen om 3.285.000 kr,
gallande alternativet att en stallning inte kan resas pabakre garden. Styrelsen
beslét godta offerten.

Styrelsen fick nej fran Wettersjon AB ommdjlig passage fran St Eriksterrassen
langs bakre sidan pa fastigheten paFridhemsgatan 72. Vi vantar nu pasvar fran
Stockholmia om passage langs bakre sidan av fastigheten paSt Eriksgatan 63.

Garden
Styrelsen beslét fraga arkitekten och forra medlemmen Christine Nibér omatt i
samrad med styrelsen och gardsgruppen ta fram tre forslag till utformning av
mellangarden.
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OVK
Luftvaxling Stockholm AB ska genomfora atgarderfér Igh 16och 17.

8 Foreningen
Styrelsen fér diskussioner med SwedishNature Collaborations om fornyelse av
hyreskontraktet av butikslokalen.

9 Ekonomi
Ytterligare lan
Ett nytt lan pa 5mkr fran SEB, med 0,68% ranta, 3 manader, har tecknats for att
tacka kostnaderna fér renovering av tak och terrasser.

10 Omregistreringen t i l l bostadsrattsforening
Bevis om bostadsratter
Styrelsen avser att pa sikt ta fram uppgifter om rumsantal i lagenheterna for att
komplettera lagenhetsregistret som underlag for bostadsrattsbevis.

11 Nasta méte
NastamGte ar planerat till 16augusti.

Stockholm 28juni 2021

Fanny Wiseby
Ordférande

A

Ly
Peter Pagin ee Patrik Simion
Sekreterare Justerare
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