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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 6 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 24 maj 2011 
 

Närvarande: Zehra Aydogan, ordförande (ZH) 

Ulla Feldt, sekreterare (UF) 

Peter Thellenberg (PT) 

Mathias Nilsson (MN) 

Bertil Norlander (BN) 

Josef Kwiek (JK) 

Michael Katzman (MK) 

Mahmoud Rahmani (MR) 

Ulrika Pettersson (UP) 

Britt Thuning (BT) 

Josif Oplopiadis (JO) 
 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
§ 2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes av styrelsen med tillägg till punkt 4. 

 

§ 3. Genomgång av föregående protokoll 

Styrelsen godkände protokollet med några ändringar. 

 
§ 4. Datum för höststädning / Rutiner för arbetsdagarna 

12 november (1:a helgen efter allhelgonahelgen). 

Styrelsen beslutade att godkänna de nya rutinerna för arbetsdagarna. 

 

§ 5. Datum för kommande möten 

8 november: Möte med områdesansvariga tillsammans med Peter T, Zehra och 

Mathias. 

24 november: Årsstämma. Motioner ska vara färdiga den 30 september. 

 

§ 6. Rapporter från områdesansvariga 

- MK: Allmänna reparationsarbeten på garagedörrar och sidodörr 107:ans 

garage. MK skaffar porthållare och dörrstoppar 

- Uppdrag från JK att sätta ut råttgift för bekämpning av stora råttor i området. 

- Bod i väldigt dåligt skick i område 1 (118-120).  
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§ 7. Rapporter från uppdragsansvariga 

BN: Förfrågan på dagis avseende hyra av parkeringsplats. Det är endast en som 

använt parkeringsplats och hon slutar i juni. 
 

Parkeringsprojekt: Bygglov tar ca 6 veckor. Kan eventuellt komma i augusti.  

Skador från snöplogningen i området. Trosa Asfalt sköter skadad kantsten och 

asfaltsarbeten som inte blivit färdiga. Bilder tas på övriga skador. 

Målning av garage: beräkning från Blå Huset på åtgärdsförslag och färgåtgång. 

Åtgärda lyktstolpe med provbelysning lågenergi och senare ev. LED. 

 

§ 8. Skrivelser till styrelsen 

Inga inkomna skrivelser. 

 
§ 9. Hemsidan och RibeNytt 

Punkter att ta upp i RibeNytt och även del av detta till hemsidan. 

 Nya p-platsen Ribegatan 2 

 Sopor utanför sopbehållare 

 Intresseanmälan att måla garage (separat) 

 Olovlig parkering vid soptation och gräsplan 

 Belysning, lågenergi och ev. LED provas.  

§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11. Action Point-listor 

Genomgång av AP-listan. 

 
§ 12. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 14 april kl 19:00. 
 
 

§ 13. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 
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Vid protokollet: Justeras: 

 
 

 

Ulla Feldt Zehra Aydogan 


