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Protokoll fran styrelseméte BRF Kattingen 25

Tid och plats
2022-05-04, kl. 19-21, Zoom

Deltagare:
Lennart Blomqvist, Olle Lénnqvist, Patrik Simion, Peter Pagin,

Kallelsen skickad via e-post.

1 M6tets 6ppnande
Peter valdes till métesordférande och profokollférare.

Va l av justerare
Patrik valdes till justerare.

Godkdnnande av dagordning
Dagordningen godkandes.

Godkannande av tidigare protokoll
Protokoll fran 4 april
Protokollet lades til l handlingarna.

Styrelsen/revisorer
Infér staémman
‐ Patrik lagger ut stammoprotokoll fran 2021 infér stamman.
‐ Arsredovisningen laémnas ti l l Peter av Lennart dagen efter métet, med samtliga
underskrifter.
‐ Peter kontaktar valberedningen for avstamning.
‐ Styrelsen planerar for genomf6rande av stamman.

Lagenhetséverlatelser

Medlemsarenden
Lgh 13
Varmestatus. Resultat fran avlaésning av sensorerna tillgangligt. 0,5-1 grad lagre
i lgh 134ni Igh 6. Enmojlig atgard arjustering av returventil. Styrelsen
avvaktar resultatet av OVK

Fastighetsforvaltning
Takrenoveringen
- Gathus: kabelgenomf6rning i taket aterstar. Styrelsen valjer att avvakta och
eventuellt ta in flera offerter for arbetet.
- Skador i trapphuset plan 5 efter stegens ras ej atgardade. Katting hangande pa
racke kvarglomd.
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- Karlaplans platslageri kommer atgirda gatufasaden fel i gatufasaden med hjalp
av skylift.
- Betongen i Lennarts terrass (1501) behéver laggas om pga daligt fall. Galler
m6jligen ocksa Lasse (1502).

- Gardshus: ommurning av tre skorstenar. Offert om 305.000 kr. Godtagen. Av
styrelsen Beslut per capsulam 22.04.19.
- Ytterligare tva skorstenar har bedémts i behov av ommurning. Styrelsen
avvaktar offert for de tva nya skorstenarna.

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 til l ett storméte inom féreningen fér beslut om
alternativ.

Parallellt arbetar styrelsen tillsammans Stoft for att narmare beraékna
kostnaden for den kommande renoveringen, enligt olika alternativ.

- Tillfallig reparation avdelar avgarden, ytskikt och hal. Styrelsen godtar offert
fran JB via Thomas Nordenborg for detta.

OVK
Styrelsen har fatt enoffert fran Lykkab for O V K samt injustering av takflaktar
om 27.500 kr. Styrelsen beslét godta offerten.

Renovering av kallarplan i gardshuset
RGrelsesensorer for belysningen installerade av Katarina El. Epoximalning av
golv genomférd av Decorant.

Brandvarnare
Installation i butikslokalen. Byggkontakt har erbjudit sig gora detta och styrelsen
har beslutat tacka ja till detta.

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

Dérr i gardshuset?
Offert pany dorr fran Dorr och Portbolaget. Styrelsen b e l t tacka nej till den
offerten, daendast enmindre reparation behévs.

Axema system
Digitalt lassystem med kod och taggar och bokningssystem. Styrelsen avvaktar.
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8 Foreningen
Bevis om bostadsriatt.
Férteckning fullstandig Sver lagenhetsyper fullstandig och 6verlaémnad till
Simpleko. Uppgifterna inforda i Simplekos lagenhetsforteckning, forutom for de
tre sammanslagna laégenheterna.

Simpleko 6nskar att sammanslagningarna formaliseras och registreras i den
ekonomiska planen, saatt endast tre lagenheter, istallet for sex, aterstar. FOr
detta behévs s.k. sammanslagningsavtal mellan medlemmar och férening.
Styrelsen bordlagger drendet i avvaktan pamer information i arendet.

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

Butikslokalen.
Styrelsen har sagt upp elabonnemanget fér butikslokalen och nytt abonnemang
ar tecknats av Studio Alster.

Eventuell férberedelse fér rensrér och rattgiljotin. Anticimex och Raimos ror har
inspekterat lokalen. Raimos rér 6nskade seen film av avlopssléren. En lank till
existerande filmer har skickats till Raimos rér. Styrelsen vantar paaterkoppling.

Fuktmatning i lokalen genomford. Beslut per capsulam omommalning av
vaggpartier samt uppsagningav luftspalter i golvet langs vissa vaggpartier, for
ventilering.

Offert inkommen fran Byggkontakt om 30.670 kr for golvarbetet. Offerten
godkand av styrelsen per capsulam 22.05.02.

9 Ekonomi

10 Meddelanden

11 Ovriga drenden

12 Nasta mote
Beslut om nasta styrelsemGte fattas av den nyvalda styrelsen efter ordinarie
arsmGte 24 maj.

Vilande drenden:
1. Arbetet med dagvattenrinnan paden bakre garden .
2. Skorstensfejarmastare ‐ forsdka fa till enny eftersom vi inte varit ndjdamed den vi hade

senast.
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Peter Pagin Simion
Motesordférande och protokollférare Justerare
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