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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 10 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 5 oktober 2010 

 

Närvarande: Kerstin Haldosén (KH) 

Eva Lundqvist (EL) 

Ulla Feldt (UF) 

Peter Blomberg (PB) 

Sophie Gillet (SG) 

Josef Kwiek (JK) 

Peter Thellenberg (PT) 

Mahmoud Rahmani (MR) 

Ej närvarande:  

Mathias Nilsson (MN) 

Michael Katzman (MK) 

Ulrika Pettersson (UP) 

Britt Thuning (BT) 

 

§ 1. Mötets öppnande 

KH öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet justerades och läggs upp på hemsidan. 

 

§ 3. Nya medlemmar 

Margareta och Nils Larsson, Ribegatan 108. Nils Larsson har sålt sin del till 

Margareta som nu är ensam ägare. 

  

§ 4. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 5. Rapporter 

Trosa Asfalt: Ej färdiga ännu. 

Bodar: Allt är klart. En bod i område 3 har fel färg. Förslag att ägarna målar själv. 

Slutbesiktning av bodarna utförs av Peter B. tillsammans med områdesansvariga. 

Gästparkering 109: 

Platsen är ännu inte rengjord från MC:n.  

KH föreslår att MK ser till att skyddet till värmeröret renoveras och att vi inte gör den 

tänkta omflyttningen av parkeringsplatserna. 

Lekplatser: Ej färdigt från entreprenören. 

 

§ 6. Årsbokslut, förvaltningsberättelse och budget 

Underhåll 415 tkr.  
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Styrelsen behandlade inkomna motioner: 

 

 Motioner från Mikael Hammarlund på varmvattensystemet och belysning i bodar, se 

avslaget från 2008. 

 Motion från Peter Thellenberg avseende avtal med ComHem bredband.. 

 Motion från Kerstin Haldosén avseende besöksparkering. 

 
§ 7. Övriga frågor 

 
 

o Signe Kolmskog har meddelat att centrifugen och en tvättmaskin har gått 

sönder i omr 1. En ny stor tvättmaskin kan ersätta den trasiga centrifugen då 

tvätten centrifugeras mer effektivt i en ny. PB tar kontakt med Signe och ber 

om offert från Electrolux. 
 

o Information från Fortum om en höjning på 2,3% gällande fjärrvärme från  

1/1 -2011. Den felaktiga utrustningen som Fortum tidigare monterat är nu 

utbytt. 
 

o Mätaravläsningen: Hur går det när Stephen flyttar? Han har skött det 

administrativa och tagit hand om tabeller. Han kan vara behjälplig att gå 

igenom detta med en ersättare. 

 

o Förslag att tacka bodbyggarna med en blomsterbukett. Uppdrag till PB att 

tacka av vid årsmötet. 
 

o EL beställer containrar till städdagen den 13 november. 

 

 

§ 9. Nästa möte 

Tisdagen den 2 november kl 19:00. 
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Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

Ulla Feldt Kerstin Haldosén 


