
 

  2010-01-17 

 

 

Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 2 

 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid:   Kl 19:00 tisdagen 12 januari 2010  

 

Närvarande:  Kerstin Haldosén ( KH ) 

 Ulla Feldt ( UF ) 

 Sophie Gillet ( SG ) 

 Eva Lundqvist ( EL ) 

 Peter Thellenberg (PT )  

 Mathias Nilsson (MR) 

 Josef Kwiek (JK) 

 Mahmoud Rahmani (MN) 

Ej närvarande: Britt Thuning (BT) 

 Ulrika Pettersson (UP) 

 Peter Blomberg (PB)  

 

§ 1. Mötets öppnande 

KH öppnade mötet och hälsade  alla välkomna. 

 

§ 2. Ordförande har ordet 

Styrelsen ansvarar för teknisk förvaltning av vägar, gatubelysning, bodar, lokaler. 

Styrelsen ansvarar även för ekonomisk förvaltning.  

Presentation av göromål för alla i styrelsen och övriga. 

 

§ 3. Föregående protokoll 

Protokollet justerades. Skall läggas upp på hemsidan. 

 

§ 4. Nya medlemmar och rutiner kring detta 

Utöver blanketten som lämnas till alla nyinflyttade lämnas även foldern ”Välkommen 

till Ribe”. Smärre ändringar i foldern ska göras. Ordförande bad samtliga 

styrelsemedlemmar att hjälpa till med info om fastigheter säljs. Det är inte alltid vi får 

information om detta. 

 

§ 5. Inkomna skrivelser 

Skrivelse från Jan-Erik Holmström avseende de två gästparkeringarna i garage 109. 

Stora bilar som parkerar kan förstöra rörledningen som går till värmecentralen. För 

att förhindra ytterligare skador bör gäst-parkeringarna flyttas till andra sidan av 

garaget. SG lyssnar med hyresgästerna om de kan byta plats. 
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§ 6. Ekonomisk uppföljning 

Rapportering av EL för utfall och budget för november 2009.  

 

§ 7. Rapporter 

PT rapporterade brevväxling med ComHem och vissa förändringar avseende kanaler. 

Kommer detta att påverka kostnaden? 

Förslag på enkät för utskick till alla medlemmar. PT gör ett förslag till nästa 

styrelsemöte. 

 

KH: Toms (4H-gården) presentation på årsmötet om åtgärder som bör göras snarast. 

Tom kommer hit och tar ner de träd som berörs. Styrelsen tar upp övrig skötsel av 

plantering, buskar m.m. när det blir varmare. Privat hjälp kan också erhållas från 4H-

gården. 

 

§ 8. Övriga frågor 

SG: Europark har inte skyltat vid infarten till område 1 vid dagiset och detta ska 

åtgärdas. 

Europark ska gå inne i området – alltså ingen biltrafik. 

 

KH: Nya styrelsen tackar av den gamla tisdagen den 19 januari kl 19:00. 

 

§ 9. Nästa möte 

Tisdagen den 2 februari 2010 kl 19:00. 

 

Mötet avslutades. 
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Vid protokollet Justeras 

 

 

Ulla Feldt Kerstin Haldosén 


