
Bostadsrattsforeningen 2021-11-08

Kattingen 25
Styrelsen

Protokoll styrelseméte BRF Kattingen 25

Tid och plats
Digitalt via Zoom, 2021-11-08, kl. 19-21

Narvarande:
Fanny Wiseby, Lennart Blomqvist, Olle L6nnqvist, Patrik Simion, Peter Pagin,

Kallelsen skickad via e-post.

1 MO6tets 6ppnande

2 Val av justerare
Patrik valdes.

3 Godkannande av dagordning
Dagordningen godkandes (men mindre tillagg gjordes senare).

4 Godkannande av tidigare protokoll
Protokoll fran 13oktober
Pavag att skrivas under.

5 Styrelsen/revisorer

6 Lagenhetséverlatelser

7 Medlemsarenden

8 Fastighetsforvaltning
Inférsel av byggstallning till bakre garden.
Erbjudande fran Br fKettingen nr 1,St Eriksgatan 55-57, om transport av
byggstallning: 100.000 kr.
Styrelsen valjer att fortsatt avvakta med beslut om erbjudandet.

Fragan om anlitande av repklattrare
Vi vantar pabesiktning av nedre delen av taket mot sdder. Detta avgér om
renoveringav nedre delen alls behdvs.

Porandringav byggstallning mot gata och gard
Fanny for vidare fragor till Thomas om vilka andringar som ska genomforas.

Inforsel avmaterial via 66:an och transporthissen.
Herrangen far beratta vad rullarna vager.Om dom inte vager mer dn hissen
klarar fragar vi 66:an om Herrangen far transportera in rullarna den vagen, vid
tio tillfallen, caentimme per gang.

Utdkningav manskapsutrymme, eventuellt i snickarboden.
F6reningen later Herrangen anvanda snickarboden som manskapsutrymme om
firman atar sig att magasinera vara gardsm6bler at oss och sedan fora tillbaka
dessa.
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Dérren til l garden fran gathuset
Denna dorr maste vara olast av brandskyddskal.

Fragor fran Portbolaget om butiksdGrren
Styrelsen valjer att behalla samma material och design som den nuvarande
dérren har.

Gardsrenovering
Hur gavidare med gardsdesignfragan?
Styrelsen beslutar planera ett medlemsméte om utformningen avgarden. Vid
detta méte kommer Christine att presentera forslagen. Olle och gérna Thomas ar
ocksa med. M6tet spelas in och gérs tillgangligt for medlemmar efter métet. En
radgivandemedlemsomréstning ager rum efter métet. Styrelsen siktar pa att ha
underlag klart for ett medlemsmdte i slutet avjanuari 2022.

OVK
Luftvaxling Stockholm AB har bestallt ny kraftigare takflakt.

Renovering av kallarplan i gardshuset
Forslag fran NTS ompolering av betonggolvet. 600-1000 kr/kvm.NTS erbjuder
sig komma och titta. Styrelsen genom Peter ber om att fa enoffert. Patrik och
Peter tittar pa armaturen i kallaren.

Dérrstangare till entréporten?
Offert fran Alarma diskuterades._Styrelsen bordlagger fragan. Dels ar det inte
aktuellt att installera dérrdppnare under tiden fér renovering av gathusets tak.
Dels beh6ver vi kontrollera att dérren gar att anvianda manuellt. Dessutom
behéver vi kontrollera att Sppnaren kan integrerasmed ett eventuellt framtida
elektroniskt lassystem.

Rutin for sandning och skottning inom styrelsen.
Styrelsen behéver ta fram en rutin ansvaret for sandning och snéskottning av
garden under vintertid.

Det beslutades ocksa styrelsen gar igenom ansvarsfragor for skador i
forsakringsbrevet till nasta mote.

Dorrstangare till tvattstugan?
Redanmonteratd.

Axema system
Digitalt lassystemmed kod och taggar och bokningssystem
Fanny kollar upp och ser om det kan kombineras med dérréppnare.

9 Foreningen
Tillagg til l ordningsregler med max tva cyklar per hushall.
Styrelsen besl6t att forvaring av cyklar pamellangarden begriinsas till tva per
hushall, med méjlighet til l dispens for sarskilda skal. Aktiveras till varen da
takarbetena ar klara.
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Héststadning
Status cykelrensningen. Peter foljer upp med anmilan till polisen.

Systematiskt brandskyddsarbete
Offert fran Brandfokus. Styrelsen beslét att dela ut formular ti l l medlemmarna
om fdrekomst av monterade och fungerande brandvarnare. Vi lamnar ut
formular om férekomst av brandvarnare. Da vet vi sedan vilka vi behéver képa
till. Det beslots ocksa att bestalla taétning av vagghal for ledningar (el, tele, data).
Det besl6ts ocksa att bestilla installation av nédskyltar. Fanny kollar med
Brandfocus om formular. Det besléts ocksa att lagga till fragan om brandvarnare
til l valkomstbrevet for nya medlemmar.

Avtal kring bakre garden
Vi har uttryckt var uppfattning och avvaktar.

Offert ny stadfirma?
Vi sager nej.

10 Ekonomi
Rabatt t i l l Swedish Nature pga byggstallning?
Olle pratar med Swedish Nature om saken..

11 Meddelanden

12 Ovriga drenden

13 Nasta mo6te
NAsta styrelsemdte 6 december kI 19, fysiskt méte hos Fanny.

Vilande drenden:
1. Arbetet med dagvattenraénnan pa den bakre garden .
2. Skorstensfejarmastare ‐ forsdka fa ti l l enny eftersom vi inte varit ndjda med den vi hade senast
3. Bevis om bostadsratt efter ombildning.

Fanny Wiseby Patrik Simion
Ordforande Justerare

4

i s e  a
Peter Pagin
Sekreterare
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