
 

Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 7  
Plats:  Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid:  8 juni 2009 

Närvarande: Kerstin Haldosén ( KH) 
 Peter Blomberg (PB) 
 Bibi Eklund (BE) 
 Sophie Gillet (SG) 
 Peter Thellenberg (PT) 
 Inger Zetterlund (IZ) 
Frånvarande: Eva Lundqvist (EL) 
 Michael Katzman  
 Jan-Erik Holmström (J-EH) 
 Cecilia Norderheim (CN) 

§ 1. Mötets öppnande 
KH öppnade mötet och hälsade välkommen. 

§ 2. Föregående mötes protokoll 
Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. Inkomna skrivelser 
En anonym skrivelse har inkommit. Anonyma skrivelser tas ej upp av styrelsen och behandlas 
ej. 
BE har fått ett mail från Mikael Hammarlund angående önskemål om att starta en gästbok på 
intranätet. Styrelsen har ej resurser att hantera en sådan, men Mikael är välkommen att själv 
starta en gästbok om han vill. 

§ 4. Parkeringsfrågan  
Beslutades att Europark från och med 1 september ska anlitas för att pröva om företaget kan 
hjälpa till med att lösa parkeringsproblemen i Ribe SFF. Avtalet gäller för ett år med tre 
månaders uppsägningstid. 
Genomgång av behovet av skyltkompletteringar görs av Europark tillsammans med KH och 
BE. Europark sätter upp sina egna skyltar kostnadsfritt, men föreningen får stå för kostnaderna 
av övriga skyltar. Kostnader för detta samt p-kort till fastighetsägarna beräknas uppgå till max 
10.000 kronor. 
Överenskommelse med Europark om att ilastning och urlastning i området tillåts under 20 
minuter eller vid behov så länge aktivitet pågår. 
Vid synpunkter på eventuella felaktiga p-böter, kontaktas styrelsen som efter beslut  kommer 
överens med Europark.  

§ 5. Ekonomisk uppföljning 
En kort genomgång av den utskickade resultatrapporten gjordes. Inga stora avvikelser kunde 
noteras.  
Beslöts att lägga styrelsemötena efter den 10 i respektive månad för att få en mer aktuell 
rapport. 
För arbete som utförts åt föreningen ska rapport lämnas senast den 5 i månaden för att pengar 
ska hinna utbetalas månaden därefter.  



 
 

§ 6. Ribe 30 år 
BE har tagit fram förslag på intresseanmälan till vårt firande den 29 augusti som skickas ut till 
samtliga i föreningen. 
Anmälan lämnas i föreningens brevlåda Ribegatan 77 eller via e-post till styrelsen, sista 
anmälningsdag är 31 juni. 
PT och SG åtog sig att kontakta andra barnfamiljer som kan vara intresserade av att hjälpa till 
med festligheterna samt att ta fram ett kostnadsförslag. 

§ 7. Rapporter 
Ägarbyte 
Rapporterades att fastigheten Ribegatan 18 är utlämnad till försäljning. 
 
KH rapporterade att samtliga garagedörrar nu är genomgångna och att behövliga svetsarbeten 
är gjorda. 
Beträffande svårigheten att få samtliga krypgrunder besiktade och inrapporterade lämnade KH 
förslag på att få en person i respektive husområde att mot betalning åta sig detta, alternativt att 
köpa tjänsten externt. 
Beslöts att via Ribe Nytt försöka hitta intresserade personer samt att anlita Anticimex för att 
inspektera de husgrunder där fastighetsägare som besiktat krypgrunderna inte besitter 
kompetens att bedöma en skada/förändring. 
 
Trosa Asfalt har återkommit med ny offert angående beläggningen runt sopbehållaren vid Ribe 
105. Den föreslagna asfalten ersätts nu med plattor och kantsten. Kostnaden blir då 156.000 kr 
mot tidigare 158.000 kr. Arbetet startar före sommaren. 
PT åtog sig att återkomma till styrelsen med kostnadsförslag på plattsättning runt 
sopbehållaren Ribe 107. 
 
Underhållsplan 
PB rapporterade att inventeringen av befintligt byggmaterial är genomförd och att 
sammanställning av behovet  nu görs för att begära in offerter från Södermalms Trä, Blå huset 
+ ytterligare en leverantör. 
Beslöts att beställa trävirket omgående så att arbetet hinner göras under sommaren. 
Materialet ska förvaras i förrådet garage 105, som behöver städas för att allt ska få plats. 
Områdesansvariga kallas till ett möte för att planera detta. 
Därefter lämnas information angående renoveringarna av bodarna till berörda fastigheter. 

§ 8. Övriga frågor 
Beslöts att BE skickar ut förfrågan angående hjälp med grönyteskötseln. 

§ 9. Nästa möte 
Beslöts att nästa möte blir måndag 17 augusti. 

§ 10. Mötet avslutades  
Kista 8 juni 2009 
 
Vid protokollet   Justeras 
Inger Zetterlund   Kerstin Haldosén 


