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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 9 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 7 september 2010 

 

Närvarande: Kerstin Haldosén (KH) 

Eva Lundqvist (EL) 

Ulla Feldt (UF) 

Mathias Nilsson (MN) 

Ulrika Pettersson (UP) 

Josef Kwiek (JK) 

Peter Thellenberg (PT) 

Britt Thuning (BT) 

Mahmoud Rahmani (MR) 

Ej närvarande:  

Michael Katzman (MK) 

Peter Blomberg (PB) 

Sophie Gillet (SG) 

 

§ 1. Mötets öppnande 

KH öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet justeras och läggs upp på hemsidan. 

 

§ 3. Nya medlemmar 

Ribegatan 19 är sålt och ny familj kommer den 17 september. 

 

§ 4. Inkomna skrivelser 

Information från ComHem och den nya kanalen 10 (sport) som har premiär i kväll 

den 7 september. 

 

§ 5. Ekonomi 

EL: Juli inga förändringar. Negativt resultat på 260 Tkr i år. Underhållsplan tas i 

anspråk för de arbeten som utförts. 
 

Vid nästkommande möte skall bokslut presenteras, budget göras klart. Dessutom skall 

motioner genomgås. 

 

§ 6. Rapporter 

Trosa Asfalt: 

Arbete under veckan med brunnen utanför garage 101 har genomförts. Lagningar vid 

kantstenar som lossnat är avklarat. 
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Bodar: 

I område 1 var det många bodar som behövde renoveras och dessa är avklarade. 

Arbete pågår i område 2 och 3. 

 

Gästparkering: 

Gästparkeringen i garage 109 rapporteras vid nästa styrelsemöte. 

 

Lekplatserna: 

UP: Arbete pågår. Ny sand har levererats till sandlådor. 

 

Planteringar: 

Relativt bra underhåll under sommaren. 

JK informerade att de går igenom området och åtgärdar sådant som behövs.  

4H-gården kommer att beskära lönnarna i veckan. BT rapporterade om en rönn i 

början på Ribegatan som skymmer belysning. Nu när det är höst blir det väldigt 

mörkt. KH pratar med 4H ang. rönnen. 

 

Inför höststädningen: I första hand är det avfall från samfällighetens gemensamma 

anläggningar som ska kastas i de containers som ställs ut. I mån av plats får även 

hushållen kasta trädgårdsavfall. 

 

Mätaravläsning 

Mätaravläsning avklarad och endast ett fåtal rapporter om felaktiga mätare.  

 

§ 7. Årsbokslut och budget 

Tas upp till nästa möte den 5 oktober. 

 

§ 8. Övriga frågor 
 Inför årsmötet den 18 november: KH skriver förvaltningsberättelse och EL 

och KH presenterar förslag till budget.  

Vi får dela på övriga uppgifter som tillkommer på övriga i styrelsen. 
 

 Eken vid garage 109 skymmer kvällssolen. 2 meter av ekens topp skall tas 

bort. Detta bekostas ej av föreningen. Peter T har informerat samtliga berörda 

medlemmar. 
 

 RibeNytt med påminnelse om årsmötet bl.a. skall skrivas. I örigt vad som har 

hänt i området med lekplatser och planteringar. 
 

 Boulebanan: 5 tkr räcker inte för att täcka kostnader. Förslag att PT tar in 

offert till årsmötet och lämnar ny motion. 
 

 Lekplatserna: Ulrika pratar med Peter B avseende färg till gungor och redskap. 
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§ 9. Nästa möte 

Tisdag 5 oktober 2010 kl 19:00. 

 

KH avslutade mötet och tackade styrelsemedlemmarna. 

 

Kista 2010-09-15 

 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

Ulla Feldt Kerstin Haldosén 


