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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 7 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 14 juni 2011 
 

Närvarande: Zehra Aydogan, ordförande (ZH) 

Ulla Feldt, sekreterare (UF) 

Peter Thellenberg (PT) 

Mathias Nilsson (MN) 

Bertil Norlander (BN) 

Michael Katzman (MK) 

Ulrika Pettersson (UP) 

Britt Thuning (BT) 
 

Ej närvarande: Josef Kwiek (JK) 

Mahmoud Rahmani (MR) 

Josif Oplopiadis (JO) 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes av styrelsen. 

 

§ 3. Genomgång av föregående protokoll 

Styrelsen godkände protokollet med några ändringar. 

 
§ 4. Vandalisering 

Information till kommande RibeNytt. 

 

§ 5. Rapporter från områdesansvariga 

- MK: Offert garagerenovering av dörrar och stopp. Väntar ytterligare offert 

från 2 företag. Skyltning ”Motortrafik förbjuden”, ”Privat område”. Skyltar 

införskaffas. 

- Tvättstuga (Ribe 50, omr 1) fuktskador. MK kontaktar Länsförsäkringar. 

- Mathias köper trisslotter till de som anmälts sig vid vårstädningen. 

§ 6. Rapporter från uppdragsansvariga 

- Asfaltering parkeringen: Offert från Trosa Asfalt. Offerten är beräknad på 

bygglov (510 kvm, 347.810 kr exkl moms). Be Börge att titta på offerten och 

ev. att han har andra namn. 

- Skador från snöplogning (lyktstolpe och kantsten). Offerten godkändes av 

styrelsen. 

- Garagemålningen: En har anmält intresse – avvakta fler intressenter. 

-  



 

2011-08-28 

 

 

 

- Belysning: Byte av lampor till lågenergi till en kostnad av ca 10.000 kr. Detta 

är intjänat på ett år. 

§ 7. Skrivelser till styrelsen 

Mail till Stephen Archer avsende nyinflyttads frågor om avstämning av vatten och el. 

 
§ 8. Hemsidan och RibeNytt 

Hemsidan uppdateras i samband med att RibeNytt blir färdigt. 

Rutiner vid installation och avlopp under huset. Styrelsen beslutade enhälligt 

avseende dessa 4 rutiner (se RibeNytt nr 2/2011). 

 

§ 9. Övriga frågor 

- Inventarieförteckning skall färdigställas av Ulrika P med hjälp av Bertil N. 

- Beslut av styrelsen att besöksparkeringarna inomhus hyrs ut till boende som står i 

kö för en extra parkeringsplats. 

- Svensk-finska skolan önskar hyra 2 alt. 3 platser mellan 8-17 må-fre. Styrelsen 

tog beslut att hyra ut dessa. 

- Jordfelsbrytare  måste installeras i alla garage. MK frågar Själlands El. Beslut att 

installera jordfelsbrytare godkändes.  

Dessutom byte av armatur och MK hör med Själlands El. 

- Tillfälliga parkeringstillstånd finns tillgängligt hos Ulrika P. Kontakt via mail till 

styrelsen 

- Äldre styrelsebeslut: Mathias har noterat stämmobeslut som styrelsen ska läsa på. 

I huvudsak det som är angivet med fet stil. 

 

§ 11. Action Point-listor 

Genomgång av AP-listan under mötet. 

 
§ 12. Nästa möte 

Tisdagen den 30 augusti kl 19:00 och kommande möten  

tisdagen den 27 september och tisdagen den 25 oktober. 
 
 

§ 13. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 

 
Kista 2011-08-30 
 

 

Vid protokollet: Justeras: 
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Ulla Feldt Zehra Aydogan 


