
 

2011-09-23 

 

 

Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 8 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 30 augusti 2011 
 

Närvarande: Zehra Aydogan, ordförande (ZH) 

Ulla Feldt, sekreterare (UF) 

Peter Thellenberg (PT) 

Mathias Nilsson (MN) 

Bertil Norlander (BN) 

Josef Kwiek (JK) 

Britt Thuning (BT) 

Josif Oplopiadis (JO) 

Mahmoud Rahmani (MR) 
 

Ej närvarande:  

Michael Katzman (MK) 

Ulrika Pettersson (UP) 

 

§ 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. Beslut om besöksparkering för uthyrning 

Det är ca 6 st som står i kö. En plats har frilagts då familjen numera bara har en bil. 

 

§ 5. Mätaravläsning 31 augusti 

Listor delades ut för avläsningen. Passa på att fråga om ändrad rördragning i 

krypgrund, ändring i värmesystemet eller mätarskåpet samt om styrningen av 

takfläkten har ändrats. Rätt typ av takfläkt?  

 

§ 6. Rapporter från områdesansvariga 

Ingen av de områdesansvariga var närvarande. 

 

§ 7. Rapporter från uppdragsgivare 

- Garagerenoveringen: 10-12 anmälda. Fler ungdomar har medverkat vilket är 

mycket positivt. 

- Trosa Asfalt har gjort markeringar för reparationer. 

- Parkeringsplatsen: Bygglov avseende kompletterande uppgifter till trafikkontoret. 
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- PT: Virke till husläkt från originalritning. Det är Lundquist & Lindroth i Sigtuna 

som hyvlar vår lockläkt, som dom kallar ”Kälad Ribeläkt”. Information och bild 

upp på hemsidan. 

- Takrännan vid garage: Bertil har hört sig för och det blir samma företag som gör 

porthållarna. PT fotograferar alla trasiga rännor. 

 

§ 8. Skrivelser till styrelsen 

Inga inkomna skrivelser. 

 
§ 9. Hemsidan och RibeNytt 

Prova ny programvara från Sitoo till nästa möte. 

 

§ 9. Övriga frågor 

- Bertil N. har ordnat parkeringstillstånd för finsk/svenska förskolan samt dagis 

Ekbacken. Parkering i mån av plats och med 3 månaders uppsägning. 

- Ordförande presenterade en ekonomisk rapport. Den största posten är värmen och 

reparationer av lekplatser (från föregående år).  

 

§ 11. Action Point-listor 

Genomgång av AP-listan under mötet. 

 
§ 12. Nästa möte 

Tisdagen den 27 september kl 19:00  

och kommande möte tisdagen den 25 oktober. 
 
 

§ 13. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 
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Vid protokollet: Justeras: 

 
 

 

Ulla Feldt Zehra Aydogan 


