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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 2 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 18 januari 2011 
 

Närvarande: Zehra Aydogan, ordförande (ZH) 

Ulla Feldt, sekreterare (UF) 

Josef Kwiek (JK) 

Josif Oplopiadis (JO) 

Peter Thellenberg (PT) 

Mahmoud Rahmani (MR) 

Mathias Nilsson (MN) 

Bertil Norlander (BN) 

Ulrika Pettersson (UP) 

Michael Katzman (MK) 

Britt Thuning (BT) 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort presentation av styrelsen. 

 
§ 2. Fastställande av dagordning 

Ny dagordning godkändes av styrelsen. 

 
§ 3. Föregående protokoll 

Protokollet läggs upp på hemsidan efter korrigering och justering. 

 
§ 4. Nya medlemmar 

Inget besked om ny medlem på Ribegatan 49 ännu.  

Rapport från Fastighetsägarna om ny medlem på Ribegatan 32. 

  
§ 5. Ekonomi 

MN (kassör) har nu tagit över från Eva Lundqvist (tidigare kassör) och har inte något 

att rapportera för tillfället.  

 

§ 6. Rapporter från områdesansvariga 

Tvättstugan i område 1. Företag i Ljunby reparerar tvättmaskiner och säljer för halva 

priset. Styrelsen beslutar att MK beställer en ny maskin som ersättning för den trasiga. 
 

UP: Snöröjning vid brunnar bör skötas för att få bort smältvatten. 
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§ 7. Rapporter från uppdragsansvariga.  

Bredband. PT: ComHem bredband träder i kraft den 1 april. Brev och anmälan om 

intresse för utdelning av modem. 

PT har förhört sig hos ComHem avseende installation av ett uttag i styrelserummet. 

ComHem erbjöd oss kostnadsfritt bredband i styrelserummet.  

Styrelsen beslutade att PT ska beställa detta. 
 

Inköp handböcker och IT-utrustning. Efter beslut av styrelsen köper PT och MN in 

följande till styrelsen: 

- Handböcker om Samfälligheter avsett att cirkulera för läsning i styrelsen för att få 

kunskap om samfällighetsarbete. 

- Laptop, skrivare och div. IT-utrustning.  

Skrivare för dubbelsidig utskrift. Ekonomiskt med besparing av papper och 

tryckerikostnader. 

Snöröjning. Reines har inte plogat på ”baksidan” garage 107. Innebär att man måste 

vandra runt hela garaget för att ta ut bilen. Om det inte går att ploga föreslår PT inköp 

av snöslunga. Styrelsen beslutade att MR tar kontakt med Reines avseende snöröjning 

på gångvägen bakom garage 107. 

MR: Reines vill inte skriva något avtal – vill bara ha all snöröjning löpande. 

Nya p-platserna: Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan. 

 
§ 8. Skrivelser (inkl e-post) till styrelsen 

 Ansvarig för förfrågan svarar och ordförande har övergripande ansvar och delegerar. 
 

 Skrivelse från Ribegatan 222 avseende dålig mottagning på alla tv-stationer. 

ComHem var på besök morgonen den 18 jan (dagen för styrelsemötet) och ringde till 

UF och meddelade att kanalerna fungerar. Dock ett ovanligt brott på kabel under 

huset. 

   

§ 9. Hemsidan och RibeNytt 

Hemsidan: Förslag om förändring av struktur på hemsidan. MN vill att vi ska titta på 

andra samfälligheters hemsidor (förslagsvis ”Bärnstenen” i Umeå). 

Förslag på ny design och struktur tas upp på nästa möte. 

RibeNytt: PT skriver om förestående installation och beställning av modem. Även 

om kanaler som har upphört. 

Efterlysning av områdes- och garageansvarig för område 3. 
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§ 10. Övriga frågor 

Avtackning av ”gamla styrelsen”. UF kontaktar Kerstin Haldosén, Eva Lundqvist, 

Sophie Gillet och Peter Blomberg för att avtala om passande dag. 

Inför våren föreslås att bjuda in representanter från Århus styrelse. 

 
§ 11. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 15 februari kl 19:00. 
 
 

§ 12. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 

 
Kista 2011-02-07 
 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 
 

 

Ulla Feldt Zehra Aydogan 


