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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 3 

 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid:   Kl 19:00 tisdagen 2 februari 2010  

 

Närvarande:  Kerstin Haldosén (KH) 

 Ulla Feldt (UF) 

 Eva Lundqvist (EL) 

 Peter Blomberg (PB) 

 Ulrika Pettersson (UP) 

 Britt Thuning (BT) 

 Josef Kwiek (JK) 

 Mahmoud Rahmani (MR) 

Inbjuden: Urban Näsgårde (kontaktperson Grannsamverkan) 

Ej närvarande: Sophie Gillet (SG) 

 Mathias Nilsson (MN) 

 Peter Thellenberg (PT)  

 

§ 1. Mötets öppnande 

KH öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet justerades. Skall läggas upp på hemsidan. 

 

§ 3. Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar rapporterades. 

 

§ 4. Inkomna skrivelser 

Inga skrivelser inkomna till styrelsen. 

 

 Besök från Securitas 

Viktor Fhors från Securitas presenterade förslag på boendebevakning för 

samfälligheten. Dessutom var två från Securitas utryckningspersonal med och 

förklarade hur bevakningen går till. Nattetid har bevakningspersonalen hund 

med sig. 20 bilar stationerade i Akalla vilket innebär att Securitas finns på 

plats inom 5 minuter vid ev. inbrott eller på kallelse av annan anledning. 

2 förslag för styrelsen att ta ställning till: 

- Ska vi ha bevakning? 

- Alt 1 eller 2? (Alternativ med punktbevaking dyrare alternativ) 

Beslut avseende bevakning: 10.600:-/mån (ca 150:-/hushåll). 1-årskontrakt. 

KH kontaktar Securitas om priset kan justeras.  

KH mailar besked till styrelsen. 

KH tar kontakt med Svenska Bostäder samt Århus och Silkeborg för ev. 

samverkan. 
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§ 5. Ekonomi 

Rapportering av EL för utfall och budget för december 2009.  

Uppvärmningskostnaderna kommer förmodlingen bli extra höga på grund av kylan. 

Steven Archer har flaggat för en betydligt högre förbrukning. 

 

§ 6. Arvoden 

Totalt styrelsearvode är 130.000:- enligt stämmobeslut. Dock bestod styrelsen av 11 

personer föregående verksamhetsår mot 12 personer detta år. 

Ordförandets förslag på fördelning godkändes. 

 

§ 7. Rapporter 

Trädfällning: 

Tom från 4H-gården kommer följande vecka. I första fasen skall de träd som tidigare 

nämnts tas bort, några stubbar skall fräsas bort. Beskärning skall inte att göras förrän 

till midsommar. 

Kabel-TV: Tas upp av PT till nästa möte. 

EuroPark och Gästparkering: Tas upp av SG till nästa möte. 

 

§ 8. Övriga frågor 

Lekplatserna (UP): Från januari 2010 ska lekplatserna ha en genomgång. Besiktning 

och ett protokoll för att veta vad som behöver göras för att klara säkerhetskraven. 

Vad blir det för kostnader? Ta fram information om underlag m.m. 

Bodarna: Budgeterat 150.000:-. 

Peter B tar fram åtgärdsplan. 

Flertalet medlemmar med bodar som behöver rustas upp har påbörjat jobb men virket 

tog slut. Förslag på att virke endast delas ut vid tre tillfällen. 

BT undersöker möjligheten att ta fram förslag på förändring av förrättningen vad 

gäller bodarna hos Lantmäteriet. 

 

 

§ 9. Nästa möte 

Tisdagen den 2 mars 2010 kl 19:00. 

 

Mötet avslutades. 
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Vid protokollet: Justeras: 

 

 

Ulla Feldt Kerstin Haldosén 


