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Protokoll styrelseméte BRF Kattingen 25
Ti d och plats
Digitalt via Zoom, 2021-09-06, kl. 19-21
Narvarande:
Fanny Wiseby, Olle Lénnqvist, Patrik Simion, Peter Pagin,.
Lennart Blomqvist hade anmalt forhinder.

Kallelsen skickad via e-post.
1

Motets 6ppnande
Fanny Oppnar m6tet.

2

Va l av justerare
Patrik valjs till justerare.

3

Godkannande av dagordning
En évrig fraga tillagd, om dorrlas.

4

Godkannande av tidigare protokoll
Protokoll fran 18 augusti.
Protokollet 4r 4nnu inte underskrivet.

5

Styrelsen/revisorer

6

Lagenhetséverlatelser och andrahandsupplatelser
Lgh 11, andrahandsupplatelse godkand genom beslut per capsulam.

7

Medlemsarenden
Synpunkter fran Markus V a l r oomkallarplanet
y
i gardshuset
Styrelsen beslét att forst ordna sa att kallarplanet far samma slags armatur som
dvriga vangingsplan och sedan ta nya beslut efter det (Fanny, Olle).

Medlems klagomal om kyla i lagenhet
Styrelsen vill férst fa svar pa hur varmt det ar dagtid resp. nattetid i lagenhetens
vistelsezoner. Styrelsen anser att 20° varme dagtid 4r tillrackligt.
Fanny och Christian i lgh 26-27 vill byta till kodlas. Detta kan medlemmen sjalv
besluta.

8

Fastighetsforvaltning
Takrenoveringen
Vi vantar pa forslag fran Herrangen och stallningsfirman om inférsel av material
till bakre garden. Ja fran B r f Kattingen 26 om persontrafik for resning / rivning.
Kontakt med Nicole och Markus.
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Forslag fran Stoft och Herrangen att byta etapp-planen och gora gathuset forst,
med tanke pa att det har tagit sa lang tid att fa fram ett forslag till transport av
stallningsmaterial fran St Eriksgatan. Styrelsen beslét godkanna det forslaget.
Eftersom det nu blir enytterligare fordréjning pa 2-3 pga av att ansékan om
bygglov for stallningen mot gatan, féreslar styrelsen att arbetet med gathuset
inleds 11 oktober, efter gardsstadningen. Detta skulle frigdra en upplagsplats for
byggmaterial i mitten av garden.

Dérren till butikslokalen?
Vi vantar pa svar fran Tumba Glas. Styrelsen ska st6tat pa (Peter).

Karvande kallardérr.
Styrelsen gér fornyad undersdkning av dérren (Patrik).

Gardsrenovering
Offert fran Christine Nibér om framtagning av skisser till tre olika forslag och
sedan ett slutforslag efter omréstning bland medlemmarna. Styrelsen beslot
godkanna Christines offert.
OVK

Luftvaxling Stockholm AB ska genomféra atgaérderna for Igh 16och 17. Fanny
informerar om att arbetet ska utféras i mitten av innevarande vecka, 36.
Systematiskt brandskyddsarbete
Forslag fran Stoft om besdk av Brandfokus. Styrelsen beslét forsdka hitta en tid
i oktober (Fanny).

9

Foreningen
Kodbyte ska genomfoéras 12 september. Information om den n y a koden finns
under Nyheter i Simplekos portal, dar medlemmar kan logga in. Koden till
tvattstugan andras inte denna gang.

Numrering av kallarférrad. Arbetet fortsatter (Peter).

Atgarder odnskade nattbesok i fastigheten. Arbetet fortsitter (Peter).
Héststaédning
Styrelsen beslét anlita Uppsala Cykelretur f6r assistans med bortforsling av
utgallrade cyklar samband med gardsstadningen (Fanny).

10

Ekonomi

11

Meddelanden

12

Ovriga direnden

13

Nasta mote
Nasta mOte ager rum 11 oktober.
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Fanny Wiseby
Ordf6rande

Patrik Simion
Justerare
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Peter Pagin
Sekreterare
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