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Styrelsemöte
Bostadsrättföreningen Nedre Hörnet

Datum: 2020-09-23
Närvarande: Ann-Christine Sigvardsson, facob Ros6n, Maria Wold-Troell, Max

Backman, Pyrola Bäcke

Frånvarande: -

Plats: Marias kök.

51 Mötets öppnande
Ordförande 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. Signeras sedan av ordförande, sekreterare
och justerare.

$5 Ekonomi
a) Ekonomirapport
Ekonomin är genomgången, det är ett ekonomiskt stabilt läge och det finns inget nytt att
rapportera kring det läget. Föreningen har fortsatt inga lån och ett kapital på strax under

Srra miljoner.

b) Access ekonomisystem
facob har tagit kontakt med Mediator och har fått information om access. facob fick även
uppgifter kring hur hanteringen vid användning av kreditkort hur redovisning till
Mediator ska ske.

c) Möte med Mediator - budget
Förslag på tider för genomgång av budget access till hemsidan mm L2/L0 kl 15.30 eller
t3lro kr 15.30.
Beslut: Ann-Christine ansvarar för att kontakta Mediator och föreslå tider. Ann-Christine
återkopplar till styrelsemedlemmarna vilken tid som bestäms.

$6 Försäliningar
En lägenhet i 32A-uppgången har sålts. Kreditupplysning har gjorts, inga anmärkningar.
B eslut : Styrelsen accepterar inträdet i bostadsrättsföreningen.
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$7 Gårds- och fastighetsfrågor

a) Förvärrad sPricka i fasad

lå ytterfasaden mot Skolgatan har en ny eller förvärrad spricka'

Beslut:Detta tas upp på kommande möiet med fastighetsteknikerna tillsammans med

Bjerkings.

b) Byte värmeväxlare
Information har inkommit om behovet av byte av värmeväxlare samt ett expansionskärl'

en offert har kommit in drygt 150 000 kronor exkl' moms'

Beslut: Styrelsen beslutar att godta offerten'

c) Ntmänna frågor Uppsala Fastighets$änst

- nagomålvatten: uppsala vatten har blivit kontaktade utan någon

egentlig åtgärd.
.Getingbo:Fastighetsteknikernaharuppmärksammatettgetingbosom

bör tas bort.

B e sI ut: Styrel s en upp drar fasti ghetsteknikerna att ord na d etta.

- Mer grus vid cykelståillen: Fastighetsteknikerna anser att det finns

behov av ytterligare grus vid cykelställen'

Beslut:Styrelsen uppdrar åt fastighetsteknikerna att ordna detta'

- vattenskada och tegelvittring: Fastighetsteknikerna har

uppmärksammat eventuell vattenskad a i 324'

Beslut:Styrelsen uppdrar åt fastighetsteknikerna att vidare utreda detta'

- Svartmbgel i lägenhet Har upptäckts i lägenhet i 32A-uppgången i

samband med renovering. En rapport har inkommit från Uppsala

Fastighetstjänst.
neslit:styrelsen bekräftar att rapporten har inkommit, men påtalar

ansvarsfrågan.

d) Möte teknisk förvaltare
Behov av avstämning, information och förfarande av sprickbildning samt

trappuppgångsuPPfräschnin g.

Beslut: Ann-Christine kontaktar uppsala Fastighetstjänst och Bjerkings för ett

gemensamt möte.

58 Info till medlemmarna
Informationsbrev till medlemmar som innehåller information angående status med

sprickbildningen i fasad och lägenhet, kommande möte med förvaltare och Bjerking

städdag vattenkvalit6, värmeväxlare, försäljning + ny medlem samt sopsortering'

Beslut: Ann-Christine åtar sig att skriva ett informationsbrev till medlemmarna'
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59lulfest
Trots Covid tider vore det roligt att få bjuda medlemmarna på ett julbord även i år. Det
vore önskvärt att föreningen få njuta av julbordet som ett slutet sällskap. Datum
fastställs till tisdagen den 8 december 2020.
Beslut: Ann-Christine undersöker möjligheten att äta julbord på förslagsvis Villa Anna,
Borgen samtÄkanten.

$10 Nästa möte
Nästa möte planeras till onsdagen den 27 oktober z0zo kl 19 hos Maria.

$11 övriga frågor
a) Namntavla och numrering av lägenheter
Beslut: Pyrola undersöker detta.

b) Ifteditkort
facob har pratat med Handelsbanken om kreditkor! ett ärende har skapats.
Rekommenderad limit 50 000kr.
Beslut: Styrelsen beslutat att limiten sätts till 50 000 kronor. Styrelsen beslutar att två
separata kort ska aktiveras, ett i ]acobs namn och ett i Ann-Christines namn. facob
återkopplar till Handelsbanken under morgondagen.

c) Stiiddag
Förslag på datum: 18 oktober 2020 kl 11.

S12 Mötets avslutande
Ordförande Ann- Christine förklarade mötet avslutat

Sekreterare Ordförande

Pyrola Bäcke

Iusterare
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