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Protokoll styrelseméte BRF KAttingen 25
Tid och plats
Digitalt via Zoom, 2021-05-31, kl. 19-21
Deltagande:
Fanny Wiseby, Lennart Blomqvist, Olle Lénnqvist, Patrik Simion, Peter Pagin

1

M6tets 6ppnande
Peter 6ppnade métet.

2

Va l av justerare
Patrik valdes till justerare.

3

Godkannande av tidigare protokoll
Protokollet fran den 17 maj annu inte klart for godkannande

4

Konstitution av styrelsen
Styrelsen beslét att inom sig utse
‐ till ordférande: Fanny Wiseby
‐ till kassér: Olle Lénnqvist
‐ till sekreterare: Peter Pagin
I 6vrigt ar Patrik Simion it-ansvarig och vice sekreterare, samt Lennart
Blomqvist 6vrig medlem.

5

Lagenhetsdverlatelser
Den forra styrelsen hade tidigare per capsulam beslutat godkanna
medlemsansdkan for Majken Domicelj och Joel Oredsson (Igh 23).
Styrelsen beslét godkaénna medlemsansékan fér Fanny Wiseby (Igh 26 och Igh
27). Fanny var jaévig i denna fraga och deltog inte i beslutet.

6

Medlemsarenden
Inga aktuella medlemsarenden.

7

Foreningen

Arsedovisningen klar efter korrigering Markus Valroys namnfértydligande.
Protokollet efter arsm6tet klart.
8

Ekonomi

Lanet pa 5 mkr for tak- och terrassrenovering beviljat av SEB.
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Fastighetsforvaltning
Takrenovering
1. Offert for takrenovering
Styrelsen avvaktar reviderad offert fran Herrangens Platslageri AB.
2. Breddning av terrasser
En boende med takterrass har foreslagit att terrasserna ‐ i samband med
takrenoveringen ‐ breddas utat med cirka 0,5 meter pa samma satt som i
gathuset pa Fridhemsgatan 62. Det skulle giilla for de boende med takterrass
som sa nskar och genomforas pa de boendes egen bekostnad. Dessa
medlemmar ar nu i direktkontakt med entreprendren Herrangen.

Ventilation
Styrelsen godkande ny offert fran Luftvaxling Stockholm f6r atgarder angaende
ventilation i lgh 16 och Igh 17.

Renovering av garden
Styrelsen besl6t upphandla arkitektférslag till utformning av garden efter
renovering. Olle kontaktar arkitekt i arendet.

Erbjudande fran Gardsgruppen att bista i planeringen av renoveringen mottogs
tacksamt.

Varmekablar
_ Férnyad kontakt med Dimson om regelbunden dversyn av varmekablar 1
stuprér och hangrannor. Olle kontaktar Dimson.
Hissar

Besiktningsrapport fran Kiwa visade pa brister hos hissen i gathuset. Dessa
mAste atgardas inom en manad. Styrelsen beslét ge St Eriks Hiss uppdraget att
atgéarda dessa. Peter kontaktar St Eriks hiss.
Entré

Styrelsen beslét aktivera abonnemanget av entrémattor. Patrik kontaktar Stoft.

Grind mot St Eriksterrassen
Styrelsen avvaktar svar fran foreningarna i kvarteret samt fran agarna till
K&attingen 29 (Fridhemsgatan 72).

ee

Stockholm 1juni 2021

Peter Pagin

Sekreterare

Justerare
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