
Protokoll nr: 370 2020-03-02

Styrelsemöte
Bostadsrättföreningen Nedre Hörnet

Datum: 2020-03-02
Närvarande: Ann-Christine Sigvardsson, Daniel Rados (via telelänk), pyrola Bäcke, Max
Backman och Maria Wold-Troell.
Föranmäld frånvaro: -

Plats: Marias kök.

$1 Mötets öppnande
0rdförande Ann-Christine förklarade mötet öppnat.

52 Fördelning av uppdrag
Val av sekreterare och justerare
Beslut: Mötet beslutade att utse Pyrola till sekreterare och Max till justerare.

53 Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

$4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och signerades sedan av ordförande,
sekreterare och j usterare.

$5 Ekonomi
a) Ekonomirapport
Kontot på SBC kommer att avslutas och pengarna kommer då att föras över till
Handelsbankens konto.
En faktura gällande ett fönsterbyte och ett dörrbyte har inkommit som kommer att
undersökas och eventuellt bestridas då styrelsen inte har fått information om detta.
I övrigt inga awikelser i den ekonomiska rapporten.
Beslut: Ann-Christine och Daniel ansvarar för att arbetet med kontobytet fullföljs enligt
tidigare beslut.
Daniel undersöker vem som har beställt jobbet med dörr- och fönsterbyte och ansvar för
att fakturan bestrids.

b) Attesträtt och åtkomst till system
Attesträtt och åtkomst till system är utrett.

c) Bokslut och planering inför stämma
Ann-Christine högläser bokslute! tillägg görs av styrelse i samstämmighet.

$6 Fastigheten
a) Brev till kommunen angående sättningsskador
Styrelsen avser att skriva till kommunen angående de sättningsskador som uppkommit
på byggnaden. Ann-Christine har gjort ett utkast som justeras och godkänns av samtliga
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i styrelsen. Brevet ska nå samtliga styrelsemedlemmar för genomläsning, sedan skrivas

u! skrivas under av styrelsen och nå kommunen per post i veckan.

b) KJottersanering
Bostaden har drabbats av klotter på fasaden mot Skolgatan.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna fastighetsteknikernas förfrågan om åtgärd for

detta. Styrelsen godtar också fastighetsteknikernas förslag att laga dörrstängare och till
cykelförrådet samt soprummet samt kommande behov av beställning grus till gården.

Styrelsen önskar också tillägga att fastighetsteknikerna kommer med ett

kostnadsförslag till åtgärd för muren runt rabatterna [framförallt framför tvättstugan)

som är i dåligt skick. Ann-Christine korresponderar med fastighetstekniker angående

ovan nämnda punkter.

c) Nya namntavlor
Styrelsen ger i uppdrag till fastighetsteknikerna att byta samtliga namntavlorna i

samtliga trappuppgångar. Lägenhetsnummer ska då adderas.

d) Generell portkod
I händelse av att blåljuspersonal behöver komma in i bostadsrättsföreningen behöver

vår generella portkod ges ut till räddningstjänsten så att detta möjliggörs.

Beslut: Ann-Christine kollar upp detta.

57 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 5 april kl 19'

SB övriga frågor
a) Föreningsståmma
Förslag att föreningsstämman läggs torsdagen den 14 mai2020.

59 Mötets avslutande
Ordförande Ann- Christi ne förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

W:
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Pyrola Ann-Christine Sigvardsson
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fusterare

2020-03-02

I{^tfr^Å'i:nJ
Max Backman
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