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Protokoll styrelseméte BRF KAattingen 25

Tid och plats
2022-03-07, kl. 19-21, Zoom

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

Kallelsen skickad via e-post.

1 Motets 6ppnande

2 Va l av justerare
Patrik valdes till justerare.

3 Godkannande avy dagordning
Dagordningen godkandes.

4 Godk&énnande av tidigare protokoll
Protokoll fran 8 februari
Det noterades att det beslutade tillagget til l ordningsreglerna annu inte férts in.

5 Styrelsen/revisorer

6 Lagenhetséverlatelser
I ett fregaende beslut per capsulam har Patrik Burman och Louise Truving
godkants som nya medlemmar och képare av laégenhet 12. Louise och Patrik
halsas valkomna till f6reningen.

qi Medlemsarenden
Lgh 13
Ventilationen har befunnits vara i sin ordning. Fuktmatning har gjorts pagolvet i
lagenheten ovanfor. Ingen indikation pa fuktskador upptacktes. Varmesensor
fran Stockholm Exergi kommer att installeras for temperaturmatning.

Lgh 18
Fraga om andring av angiven ytstorlek i lagenhetsforteckningen. Pagrund av
oklarhet om avrundningen ti l l heltal valjer styrelsen att inte andra i
férteckningen.

8 Fastighetsforvaltning
Takrenoveringen
Takrenoveringen ar kraftigt férsenad. Férseningen har berott dels pabehovet av
utrymme pamellangarden, dels pa bemanningsproblem pga covid-pandemin,
dels pavaderf6rhallanden. Styrelsen har beslutat att inte annu vidta atgirder,
men att folja fortskridandet noga. Foreningen har ratt att utkriva vite av
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entrepren6ren for férsening som ar opakallad. Styrelsen avser ocksa att
kontrollera att faktureringen gar 1takt med arbetet.

Inforsel av byggstallning till bakre garden.
Erbjudande fran Br fKettingen nr 1, St Eriksgatan 55-57, om transport av
byggstallning: 100.000 kr

Fragan omanlitande av repklattrare
Styrelsen avvaktar besiktning avnedre delen av taket mot sdder.

Gardsrenovering
Arkitekt Christine Nibér har tagit fram tre grund-alternativ for design av garden
efter renovering, och ska ombes utveckla versioner av dessa. Styrelsen
kommer sedan att kalla ti l l ett storm6te inom f6reningen for beslut om
alternativ.

Parallellt arbetar styrelsen tillsammans Stoft f6r att narmare berakna
kostnaden fér den kommande renoveringen, enligt olika alternativ.

OVK ‑
Den firma som de senaste aren arbetet med ventilationsatgarder infor OVK,
Luftvaxling Stockholm AB, har upphért med sin verksamhet. Styrelsen vantar
nu paoffert fran enannan firma, Lykkab, som ar beredd at ta vid. Planen ar
fortsatt att fullborda OVK sasnart takarbetena ar klara.

Renoveringav kallarplan 1gardshuset
Styrelsen besl6t att tacka ja till enoffert fran Decorant om renovering av golvet i
kallarplanet av gardshusets trapphus. Golvet kommer att slipas och poleras och
malas med epoxifarg, i matt ljusgra nyans.

Belysning i kallarplan, gardshuset
Styrelsen beslét ocksa att kontakta enelfirma fér montering av rérelsedetektorer
kopplade ti l l belysningen i samma utrymme.

Brandvarnare
Forteckning 6ver brandvarnare i lagenheter nastan fullstandig. Enar fortfarande
inte rapporterad.

Dérrstangare ti l l entréporten?
Offert fran Alarma. Det gar enligt uppgift bra att kombinera Alarma och Axema.
Styrelsen avvaktar fardigstallandet av takarbetena.

Inbrottsforsdk i gardshuset?
Styrelsen besl6t att ta upp arendet med Dorr och Portbolaget.

Axema system
Digitalt lassystemmed kod och taggar och bokningssystem. Styrelsen avvaktar,
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8 Foreningen

Bevis om bostadsratt.
Styrelsen upprattar forteckning Over lagenhetstyper genom medlemskontakt.
Pagaende.

Avtal kring bakre garden
Styrelsen har uttryckt sin uppfattning till kvarterets andra foreningar och
avvaktar.

Butikslokalen.
SwedishNature 6nskar flytta och hoppas fa lamna i fértid utan extra kostnad
genom att lamna forslag om ny hyresgiast. Foéreslagen ar Studio Alster, en firma
som agnar sig at att skapa och gekurser i keramik. Styrelsen diskuterar med
Studio Alster. Det giller framfor allt hanteringen av varmluften fran
brannugnen, vilken behdver utredas. Styrelsen beslét félja upp mdjligheten.

Odnskade besék.
Nytt besdk 22-02-14.
Styrelsen sag inte nagot behov av en omedelbar atgard. Kodbyte ska ske nar
takrenoveringen ar klar.

Arets foreningsstamma.
Stémman kommer att 4ga rum 24 maj fran kl 19, 1grannféreningens
samlingslokal, Fridhemsgatan 66, gardshuset.

9 Ekonomi
Rabatt til l Swedish Nature pga byggstallning?
Med tanke pa byte av hyresgist ar fragan Sverspelad.

Ny ranta pa foreningens stora lan hos SEB.
Den nya rantan ligger pa 0,84%, bundeni tva ar.

Budget for 2022.
Styrelsen har fatt ett budgetforslag for 2022 fran Simpleko. Styrelsen anser att
uppskattning avkostnaderna for OVK och ldépande underhall bérjusteras upp.
Aven med dessa justeringar férvantas arets resultat bli positivt.

10 Meddelanden

11 Ovriga arenden

12 Nasta mote
NAsta styrelseméte skall hallas 4 april.
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Vilande drenden:
1. Arbetet med dagvattenrénnan pa den bakre garden .
2. Skorstensfejarmastare ‐ forsdka fa till enny eftersom vi inte varit ndjdamed den vi hade

senast.
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Fanny Wiseby : Patrik Simion
Ordférande “ ‐ Justerareoe
Peter Pagin
Sekreterare
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