Bostadsrattsfdoreningen
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Styrelsen

Protokoll styrelseméte BRF Kattingen 25
Tid och plats
2022-04-04, kl. 19-21, Zoom
Kallade:

Fanny Wiseby, Lennart Blomqvist, Olle Lénnqvist, Patrik Simion, Peter Pagin,

Kallelsen skickad via e-post.
1

MOtets 6ppnande

2

V a l av justerare

Patrik valdes till justerare.

3

Godkdnnande av dagordning

4

Godkannande av tidigare protokoll
Protokoll fran 7 mars
Godkant.

5

Styrelsen/revisorer
Infér stamman
Styrelsen beslutar om andring av férvaltningsberattelse efter uppdatering av
lagenhetsférteckningen, s4 att sammanslagning av lagenheter redovisas.

6

Lagenhetséverlatelser

7

Medlemsirenden
Lagenhet 3
Styrelsen har latit Exakt Area mata Igh 3 och kommer att anvanda resultatet for
en uppdatering av lagenhetsférteckningen.

Styrelsen beslét per capsulam att lata Exakt Area bedéma lagenhetstyp for Igh
E.
Lagenhet 13
Styrelsen forfogar 6ver tre uppkopplade varmesensorer och har placerat en i Igh
13 fér kontroll av temperaturen dar.

8

Fastighetsférvaltning
Takrenoveringen
Styrelsen vantar pa besked om OVK kan inledas i gathuset.
Styrelsen har riktat kritik mot aterstallande av gatufasaden efter rivning av
byggnadsstallning. Styrelsen vantar pa aterkoppling.
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Skador i trapphuset, gathuset vaning 5, efter fall fran stege; styrelsen noterar att
dessa dnnu inte ar atgardade.

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 till ett storméte inom féreningen fdr beslut om alternativ.

Parallellt arbetar styrelsen tillsammans Stoft for att naérmare berakna kostnaden
fdr den kommande renoveringen, enligt olika alternativ.
Styrelsen beslutar vanta med métet om garden till efter nasta styrelseméte.

OVK
Den firma som de senaste aren arbetet med ventilationsatgarder infor OVK,
Luftvaxling Stockholm AB, har upph6rt med sin verksamhet. Styrelsen vantar
nu pa offert fran en annan firma, Lykkab, som ar beredd at ta vid. Planen ar
fortsatt att fullborda O V K sa snart takarbetena ar klara.

Renovering av kallarplan i gardshuset
Slipning och polering av trapphusgolv, gardshuset kdllarplan, gick ej att
genomféra pga ojamnheter. Styrelsen beslét att valja alternativet malning med
epoxifarg istallet, utférd av Decorant.
Brandskydd
Material for brandskyddsarbete har inkommit. Peter erbjuder sig vara
brandskyddsansvarig.
Brandvarnare
Férteckning dver brandvarnare i lagenheter fullstandig.
Dérrstangare till entréporten?
Offert fran Alarma. Det gar enligt uppgift bra att kombinera Alarma och Axema.
Styrelsen avvaktar fardigstallandet av takarbetena.

D o r ir gardshuset?
Dérr och Portbolaget har offererat ny dérr till gardshuset. Styrelsen har inte
fattat nagot beslut i 4renhdet.

Axema system
Digitalt lassystem med kod och taggar och bokningssystem. Styrelsen avvaktar.

8

Foreningen

Bevis om bostadsritt.
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Férteckning Over lagenheternas typer nu fullstandig. Styrelsen skickar in
foreckningen till Simpleko och féreslar andringar i forvaltningsberattelsen som
och sammanstallning enligt ny rumsférteckningaterspeglar detta.

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

Butikslokalen.
Nytt hyreskontrakt skrivet med Studio Alster, fran 1 april.

Utredning av eldragningar och matarkopplingar i syfte att Studio Alster ska
teckna eget elabonnemang for lokalen.

Fuktmatning i lokalen kommer att genomforas.

Styrelsen undersdker med Anticimex och Raimos r é r om rensrGr fér
avloppsroret kan installeras innan Studio Alster startar upp sin verksamhet. |
rensréret kan sedan anordning for rattbekampning sattas in vid behov.

Brandskyddsutrustning. Brandslackare, brandfiltar och néddutrymningsskyltar
ska placeras ut. Brandvamare ska installeras. Brandfiltar. Hustomtarna kontaktas
fér installationerna.
Styrelsen kontaktar Swedish Nature Collaborations fér hantering av elproblem
efter borttagande av armatur.

9

Ekonomi

Budget for 2022.
Styrelsen justerade budgetforslaget genom hdjning av forvantade kostnader fér
O V K och lépande underhall.
10

Meddelanden

11

Ovriga drenden

12

Nasta mote
Nasta styrelsem6te skall hallas 4 maj.

Vilande arenden:
;
1. Arbetet med dagvattenrannan pa den bakre garden .
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2. Skorstensfejarmastare ‐ forséka fa till en ny eftersom vi inte varit ndjda med den vi hade
senast.
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Fanny Wiseby
Ordférande

Justerare

Peter { gin

Sekreterare
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