Bostadsrattsféreningen

;

Kattingen 2

2022-02-08

Styrelsen

Protokoll fran styrelseméte BRF Kattingen 25
Tid och plats
2022-02-08, kl. 19-21, Zoom
Kallade:
Fanny Wiseby, Lennart Blomqvist, Olle Lonnqvist, Patrik Simion, Peter Pagin,

Kallelsen skickad via e-post.
1

MOtets 6ppnande

4

Va l av justerare
Patrik

3 Godkannande av dagordning
4

Godkannande av tidigare protokoll
Protokoll fran 11 Januari
Laggs till handlingarna.

5

Styrelsen/revisorer
Dropbox
Besléts uppgradera Dropboxkontot for dkat lagringsutrymme. Patrik ansvarar.
Ordférande
Fanny kvarstar som ordférande under varen trots graviditet.

Stémma
Besléts preliminart att ha stamma arets stémma 24 maj. Peter hér med K&attingen
26 om vi far lana lokalen.

6

Lagenhetséverlatelser
Lgh 34.
Ansékan om medlemskap godkant per capsulam

7

Medlemsdrenden
Varme, Igh 13

Avlopp, ventilation, mégel, Igh 13
Fuktmatning i lgh ovanfor kommer att genomforas via Stoft. Recommendation
om rérmokare fdr undersdkning av brunn och avlopp i Igh.

8

Fastighetsforvaltning
Takrenoveringen
Inforsel av byggstallning till bakre garden.
Erbjudande fran Brf Kettingen nr 1, St Eriksgatan 55-57, om transport av
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byggstillning: 100.000 kr
Fragan om anlitande av repklattrare
Vi vantar pa besiktning av nedre delen av taket mot s6der.
Gardsrenovering
Styrelsen diskuterade cykelférvaring och gardsdesign f6r optimering av detta.
Féreningen bér ha kapacitet att forvara ca 65 cyklar pa garden.

Aterkoppling till arkitekten. Genomgang med medlemmar av forslag planeras
inom kort.
OVK

Till varen efter att takarbetena ar klara. O V K pa gatan nar gathuset ar Klar.
Varme.

Fjarrvarmerapport fran Stockholm Exergi diskuterad. Besléts tacka ja till
erbjudande fran Stockholm Exergi om tre temperaturmatare med logg.
Renovering av kallarplan i gardshuset
Vantar pa aterkoppling fran Decorant och fran Thomas om golvet. Gallande
armatur finns férslag fran Patrik om att koppla rérelsesensor direkt till
strémbrytaren. Styrelsen férséker ocksa fa ny fast elektrikerkontakt.

Brandskydd
Installation av nédbelysning i kaéllaren genomférd. Behéver kompletteras.
Besléts géra en ny dversyn f6r att faststalla behovet.

Manual till larmet. Under utredning av Thomas.
Féreningen maste ha ansvarig for brandskyddsdokumentation. Utses senare.
Montering av brandvarnare i lagenheter.
En Igh inte klarrapporterad.

Hiss

Dorrlasen till schakt 1gardshuset utbytta 2-3/2.
Bastu

Vattenlas i tvattfat reparerat 7/2.
Garden
VentilationsrGr loss. Tillfalligt fastsatt. Svetsning bestiillt.

Spolning av avloppsstam genomfért via Solna Hégtryckspolning.
D6orréppnare till entréporten?
Offert fran Alarma. Det gar enligt uppgift bra att kombinera Alarma och Axema.
Referens fér Record, vars Sppnare enligt uppgift fungerar val och tillater
uppstallning. Styrelsen avvaktar fardigstallandet av takarbetena.
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Besléts vanta till efter gardsrenovering for genomférande
Axema system

Digitalt lassystem med kod och taggar och bokningssystem. Styrelsen avvaktar.
8

Foreningen

Bevis om bostadsratt.
Peter upprattar forteckning genom medlemskontakt. Pagaende.

Avtal kring bakre garden
Vi har uttryckt var uppfattning och avvaktar.

Ordningsregler
Beslot lagga till foljande bestémmelser om installationer pa fasad.
"Fér montage avfasta installationerpa fasaden exemplevis varmare, markiser
kréivs tillstand av styrelsen. Det aligger ldgenhetsinnehavaren att montage sker
pda ett korrekt sdtt som inte skadarfasaden samt a t t aterstdlla haltagning vid
demontage eller flytt. Detta géller dven montage som gjorts av tidigare dgare.

Gdllande markis sa ska denna vara i passadefarg tillfonster och
balkongdorrar, forslagpa markis skickas till styrelsenfor godkdnnande.
Montage av markis kan krdva bygglov, styrelsen kraver dven skriftligt tillstand
innan montage."

Atervinning
Diskussion om 6kning av antalet hamtningar av kartong? Bests avvakta till
efter gardsrenovering.

9

Ekonomi
Rabatt till Swedish Nature pga byggstallning?
Status.

Deklarationsombud fran Simpleko.
Godkant.

Fornyelse av an.
Lanet om 11,8 mkr férnyat med ranta bunden till Stibor pa2 ar. Ursprungligen
pa 0,74%, sedan upp till 0,84%.

10

Meddelanden

11

Ovriga drenden

12

Nasta mote
7 mars.
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Vilande drenden:
1. Arbetet med dagvattenrannan pa den bakre garden .

Skorstensfejarmastare ‐ forsdka fa till en ny eftersom vi inte varit ndjda med den vi hade senast.
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Fahny Wiseby
Ordférande
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Peter Pagin
Sekreterare
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Patrik Simion
Justerare
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