
 

2010-11-18 

 

 

Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 12 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 2 november 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) 

Mathias Nilsson (MN) 

Michael Katzman (MK) 

Inbjuden områdesansvarig: Leif Åslund 

Ej närvarande:  

Ulrika Pettersson (UP) 

Britt Thuning (BT) 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

KH öppnade mötet och hälsade alla välkomna med kaffe och bullar. 

 

Extra punkt inför höststädningen 13 november:   
- Containers beställda till fredagen. 

- Krypgrunder: Dålig status på hur det ser ut i dagsläget. Styrelsen har tagit in en 

offert från Anticimex. Kostnad 29.500:- i vilket ingår inspektion, fotodokumentation 

och åtgärdsförslag. Styrelsen anser att det är bra att få en total dokumentation av hur 

statusen är för att därefter kunna bedöma vilka åtgärder som skall sättas in. 

- Korvgrillning på resp. område. 

 

§ 2. Föregående protokoll 

Protokollet läggs upp på hemsidan efter korrigering och justering. 

 

§ 3. Nya medlemmar 

Inga nya medlemmar. 

  

§ 4. Inkomna skrivelser 

Peter Thellenberg har skrivit om problem gällande Sverige-Finska skolan. Beslöts att 

kommande styrelse tar upp frågan.  

Skrivelse från Larry Ericson gällande planändring. Beslöts att skrivelsen bifogas 

protokollet. Ärendet är nu avslutat. 
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§ 5. Ekonomi 

Inget att tillägga. Allt färdigt inför årsstämman. 

 

§ 6. Rapporter.  

- Lekplatserna är färdiga. Målning av redskapen till våren. 

- Efter mätaravläsningen rapporterades att 2 mätare var ur funktion och dessa har nu  

bytts av Comfort. 2 mätare har justerats som var felaktiga.  

 

§ 7. Årsstämman 

Uppdrogs åt Eva att redovisa vilka belopp åtgärder som förts mot underhållsfonden. 

PT lämnar muntlig redovisning avseende frågan om laddning av elbilar i garage. 

 
§ 7. Övriga frågor 

- Jan-Erik Holmström har genom Själland El beställt nya relä till värmecentralen. 

- Trosa Asfalt är nu klara med arbete i området. 

- Tvättstugan: MK har inte fått besked från Själland El angående möjlighet att 

reparera tvättmaskin i område 1. 

- Revisorn har granskat mätaravläsning och uträkning av avgifter och givit styrelsen i 

uppdrag att undersöka olika alternativen till debitering då mätare varit ur funktion. 

Skrivelsen bifogas protokollet. 

 

§ 9. Nästa möte 

Årsstämman den 18 november kl 19:00. Registrering och fika från 18:30. 
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Vid protokollet: Justeras: 

 

 

 

Ulla Feldt Kerstin Haldosén 


