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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 3 
 
Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen den 15 februari 2011 

 

Närvarande: 

Zehra Aydogan, ordförande (ZA) 

Mathias Nilsson, kassör (MN) 

Josif Plopiadidis (JP) 

Britt Thuning (BT) 

Peter Thellenberg (PT) 

Michael Katzman (MK) 

Ulrika Pettersson (UP) 

Bertil Nordlander (BN)  

Josef Kwiek (JK) 
 

Ej närvarande: 

Ulla Feldt, sekreterare (UF)  

Mahmoud Rahmani (MR) 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordföranden (ZA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 

 

§ 3. Ekonomi 

Kassör (MN) och ordföranden (ZA) höll en kort genomgång om Samfällighetens 

ekonomi.  

Nu har alla styrelsemedlemmar full insyn i Ribes ekonomi via personlig inloggning.   

Vi uppmanades att testa inloggningen. 

 

§ 4. Skrivelser till Styrelsen 

Vi gick igenom aktuella inkomna skrivelser till Styrelsen. 

 Fråga om nya Parkeringstillstånd. Tillstånden har kommit. Information ska ut 

på Ribe.se och de nya P-tillstånden skall delas ut i kuvert till alla 

samfällighetens hushåll.  

 Snöröjning. Det har varit en lång och besvärlig vinter. Raines kan inte köra 

med den stora plogen i vårt område eftersom det är för trångt. Vid ett tillfälle 

med rikligt snöfall gick den lilla plogen sönder på Århusgatan, vilket ledde till 

att det var oplogat på hela Ribegatan under en helg, vilket boende har påpekat. 
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§ 5. Rapporter från områdesansvariga 

 Centrifugen i område 1 är installerad.  

 Centrifugen i område 2 har gått sönder.  

Skall undersökas om det är möjligt att laga den med delar från centrifugen i 

område 1 för att spara pengar. 

 Den efterlysta garagestången i Garage 109 är borta. 

 Barn har setts leka i garage 105 med ficklampor. 

 Förslag kom från (MK) om att införskaffa en elmätare i Garage 109 i syfte att 

mäta elförbrukningen för att kunna överblicka elkonsumtionen. Kostnaden för 

en sådan elmätare ligger omkring ett par tusen kronor. Beslut: Samtliga 

mötesnärvarande röstade för förslaget, som klubbades igenom. 

 Det saknas fortfarande områdesansvarig i område 3. Styrelsen har några 

föreslagna namn och vi går nu vidare med förfrågningar till dessa. 

 

§6. Information från ansvariga för nya Parkeringsbygget 

(BT) har varit i kontakt med Börje Wahlgren. Samtliga i gruppen för 

Parkeringsbygget ska nu träffas för att påbörja planeringsarbetet.  

 

§7. Kommunikationskanaler 

Styrelsen kommunicerar med varandra via mejl. Alla styrelsemedlemmar skall läsa 

sina styrelsemejl kontinuerligt och svara på de mejl som rör respektive persons 

ansvarsområde inom rimlig tid.  

(PT)  och (MN) kom med ett förslag om att vi skall arbeta med Actionpointlistor för 

att effektivisera styrelsens arbete. De ska ta fram förslag på hur detta kan se ut och 

visa vid nästa mötestillfälle.  

 

§ 8. Övriga frågor 

 Målning av garage. Behövs det nu? Se över området och besiktiga. 

 Garageansvarig. Bertil Nordlander (BN) valdes av Styrelsen som ny 

garageansvarig för Garage 101-105. 

 

§ 9 Mötet avslutades 

 Nästa möte är tisdagen den 22 mars 2011. 
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Vid protokollet: Justeras: 

 
 

 

Ulrika Pettersson Zehra Aydogan 
 


