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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 5 

 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid:   Kl 19:00 tisdagen 30 mars 2010  

 

Närvarande:  Kerstin Haldosén (KH) 

 Ulla Feldt (UF) 

 Eva Lundqvist (EL) 

 Peter Blomberg (PB) 

 Ulrika Pettersson (UP) 

 Josef Kwiek (JK) 

 Mahmoud Rahmani (MR) 

 Sophie Gillet (SG) 

 Mathias Nilsson (MN) 

 Michael Katzman (MK) 

 Peter Thellenberg (PT) 

Inbjuden: Leif Åslund, områdesansv. 3 

Ej närvarande: Britt Thuning (BT) 

  
§ 1. Mötets öppnande 

KH öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2. Vårstädning: områdesansvariga med på mötet 

Vårstädning lördag 24 april och korvgrillning gemensamt med alla områden. 
 

PB: Vid inspektion av husgrunder är det viktigt att kontroll görs och att noteringar 

görs i underlaget. 

Ev. bör vi ta in expert om det behöver åtgärdas.  
 

§ 3. Föregående protokoll 

Genomgång av protokoll. Ändring av texten avseende enkät ComHem. 

Protokollet justeras och läggs upp på hemsidan. 
 

§ 4. Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar rapporterades. 
 

§ 5. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 
 

§ 6. Ekonomi 

Rapportering av EL: Intäkter i nivå med budget. Stor avvikelse gällande 

uppvärmningen. Till nästa styrelsemöte: rapporterar KH läget efter samråd med 

Stephen A. 

Räkningen på snöröjningen har ej kommit men beräknas bli hög. 
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§ 7. Rapporter 

ComHem:  
Smärre ändringar och därefter kopiering (UF) och utdelning (MN) vad gäller 

bredband. 
 

Bodar: 

PB: Sammanställning av hur mycket material som skall beställas. Det kommer att bli 

3 utdelningstillfällen – det första i samband med vårstädningen. 

Enligt underhållsplan ska garagen målas och kontakt har tagits med målare.  

Kantsten vid 105:ans garage tål inte tryck från större fordon. Förslag på rejäla 

kantstenar som håller. Asfaltering har spruckit p.g.a. tjälen. 

PB: Offerter till nästa möte: målning garage, sten runt sopcontainer och kantsten vid 

garage.  
 

Gästparkering: 

Skylt för gästplatserna i garage 109 har ej kommit ännu från Europark.  

Lekplatserna:  
UP: Experter kommer efter påsk för besiktning och förslag. 
 

Plantering:  
JK: Ny plantering vid infart till Ribegatan. Förslag och kostnad till nästa möte. 

Till vårstädningen – förslag på inventering av planteringar med alla frivilliga. 
 

Offert värmepump:  
MK: Vi behöver inte ta hänsyn till vattentrycksänkningen. Tar kontakt med 

Pumphuset Sverige AB. 
 

Garagedörrar 105/109:  
Leif Åslund har haft kontakt med Otis. Otis kommer med förslag. 

 

§ 8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 9. Nästa möte 

Tisdag 4 maj 2010 kl 19:00. 

 

Mötet avslutades. 

 

 

Kista 2010-04-12 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

Ulla Feldt Kerstin Haldosén 


