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M6tets 6ppnande

2

Va l av justerare
Patrik valdes.

3

Godkannande av dagordning
Dagordningen godkandes.

4

Godkannande av tidigare protokoll
Protokoll fran 6 september underskrivet och lagt till hand!ingarna.

5

Styrelsen/revisorer
Forslag fran Lennart om ny hantering av styrelsemailen
Lennart var inte narvarande vid beslutet, men 6vriga ledamGter ansag att
nuvarande rutiner har stérre fordelar (huvudsakligen transparens) 4n nackdelar
(huvudakligen ett stort antal mail). Férslaget antogs inte.

6

Lagenhetséverlatelser

7

Medlemsarenden
Styrelsen besl6t upplata egna utrymmeni kallaren for tillfallig forvaring fran
terrasslagenheterna under takrenoveringen.

8

Fastighetsforvaltning
Inforsel av byggstallning till bakre garden.
Foreningen har fatt ett erbjudande fran B r f Kettingen nr 1, St Eriksgatan 55-57,
om transport av byggstallning till bakre garden, i samband med takrenoveringen,
till en kostnad av 100.000 kr. Styrelsen beslét avvakta med svaret.

Fragan om anlitande av repklattrare for reparation av nedersta delen av taket pa
gardshuset.
Styrelsen vantar pa svar fran projektledare och rep-firma.
Dorren till butikslokalen
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Styrelsen har fatt en offert fran Dérr- och portbolaget om att tillverka en ny dorr
till butikslokalen. Den gamla ar i mycket daligt skick.
Styrelsen beslét tacka ja till offerten.
Gardsrenovering
Fanny bjuder in till méte med Christine Nibér, Kathrin, Ann-Sofie och
styrelsemedlemmar om diskussionsunderlaget for gardsdesign fran Christine.
OVK

Forslag fran Luftvaxling Stockholm AB om inkép av ny takflakt f6r att sanka
ljudnivan, da den nuvarande gar for full kapacitet. Styrelsen beslét saga ja till
forslaget, och da valja den stérre av de tva foreslagna modellerna.
Renovering av kallarplan igardshusets trapphus
Styrelsen besl6t undersdka méjligheten att lagga en ny matta pa golvet samt att
installera rdrelsestyrd armatur. Patrik, med hjalp av Peter eller Christian, tar sig
an drendet.
Dorrstangare till entréporten?
Férslag om att installera dérrdppnare till entrédGrren. Detta skulle vara till hyalp
fdr personer med cykel eller barnvagn. Fanny talar med lassmed om saken, Det
kan ocksa galla for dérren fran gathuset till mellangarden.

Dorrstangare till tvattstugan?
En dérrstangare till dérren till tvattstugan skulle vara till hjalp for att hindra
obehGriga fran att komma in. Fanny kollar upp saken med lassmed.
9

Foreningen
Rutiner f6r hantering av oGnskade besdk
Forslag fran Peter om text med beskrivning av rutiner. Styrelsen beslét att texten
skickas ut, delas ut pa papper, samt anslas 1entrén. Dessutom bor anslag sattas
upp vid entrédérren om att se till att halla den stangd.

Numrering av kéllarférrad.
Fullstandig karta Sver kallarf6rraden nu upprattad. Nagra forrad behéver nya
sifferetiketter till dérrskylten. Styrelsen besl6t bestalla sadana.
Ny lasfirma?
Styrelsen besl6t uppratta ett avtal med Alarma om las-service. Fanny har
kontakt med firman.

Héststadning
De utrensade cyklarna star fortfarande kvar pa garden. Styrelsen kommer att
paminna om detta ytterligare en gang innan cyklarna forslas bort.
Systematiskt brandskyddsarbete
Bes6k fran Brandfokus fér genomgang av brandsidkerhet och styrelsens ansvar.
Aterstar att bestiimma dag.
Avtal kring bakre garden
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Avtalsforslag. Diskussion férs bland féreningarna kring bakre garden
(Fridhemsgatan 64-70 samt St Eriksgatan 55-61) om avtal rérande
vattenavrinningen fran garden. Det finns tva dagvattenbrunnar med anslutning
till stadens avlopp, pa Fridhemsgatan 68 och Fridhemsgatan 70.
Styrelsen foredrar ett gemensamt avtal for alla foreningarna framfGr tva for tva
mindre grupper. Styrelsen avvisar forslag som skulle innebara att foreningen
delar betalningsansvaret men inte har inflytande 6ver renoveringsbeslut.
Styrelsen foredrar ocksa en kombination av uppbyggd reparationsfond och
gemensamma beslut om renoveringar.
Offert ny
stadfirma
Styrelsen kommer att fa en ny offert om stadning av gemensamma utrymmen.
Styrelsen har inte gjort nagra anstrangningar for att fa offerten.

10

Ekonomi
Styreslsen beslét per capsulam att anlita Simpleko for hjalp med
fastighetsdeklarationen for aret.

11

Meddelanden

Juristhjalp
En av vara medlemmar har erbjudit styrelsen hjalp med juristgranskning av
avtal. Styrelsen har stallt sig positiv till erbjudandet.
Rékgang
Styrelsen har fatt ett besiktningsutlatade fran Skorstensfejarmastare Lars
Sundstrém om rdkkanal for mdjlig installation av eldstad i Lgh 20. Enligt
utlatandet ar kanalen i fr daligt skick fdr att eldstad ska kunna anslutas..

12

Ovriga arenden

13

Nasta mote
Nasta styrelseméte planeras aga rum 8 november.
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