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Protokoll från Ribe samfällighetsförening styrelsemöte nr 9 
 

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 

Tid: Kl 19:00 tisdagen 27 september 2011 
 

Närvarande:  

Zehra Aydogan, ordförande (ZH) 

Ulla Feldt, sekreterare (UF) 

Peter Thellenberg (PT) 

Mathias Nilsson (MN) 

Josef Kwiek (JK) 

Britt Thuning (BT) 

Josif Oplopiadis (JO) 

Mahmoud Rahmani (MR) 
 

Ej närvarande:  

Michael Katzman (MK) 

Ulrika Pettersson (UP) 

Bertil Norlander (BN) 

 

§ 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. 

 
§ 4. Redogörelse från föregående ordförande 

En redogörelse av arvoden från föregående styrelse. 

 

§ 5. Montering av backventiler 

Backventiler och ev. byte av termostat hos alla medlemmar. 

 

§ 6. Rapporter från uppdragsgivare 

 PT garagemålningen: kvarstår några småjobb där inte byggnadsställning behövs. 

Uppslutningen var bra vid första garaget därefter har folk droppat av.  

 Tvätttider: För att öka användandet av tvättstugorna har styrelsen beslutat att 

införa 2½-timmes pass. Kostnaden blir då 20:-/pass och förhoppningsvis kan det 

bli mer attraktivt att ex.vis tvätta och mangla dukar eller för småhushåll. De olika 

tvättpassen börjar som tidigare vid 07:00 och slutar 22:00. Vill man tvätta 5 

timmar får man boka 2 pass och då blir kostnaden 40:- som tidigare. 

 



 

2011-09-27 

 

  

 Arbetet med dörrstopp på garage 105 måste justeras. På grund av 

målarställningen gick det inte att montera så att dörrarna öppnas maximalt. 

 PT har fotograferat kvarvarande asfaltsreparationer. Trosa Asfalt kommer under 

innevarande vecka. 

 

§ 7. Skrivelser till styrelsen 

Inga inkomna skrivelser. 

 
§ 8. Hemsidan och RibeNytt 

Prova Sitoo en månad för utvärdering. 

RibeNytt med information om Årsstämma och motioner, Arbetsdagen, Nya tvättider 

samt information om avslutad målning av garage. Ulla gör ett första utkast för snabb 

framställning och utdelning första veckan i oktober. 

 

§ 9. Action Point-listor 

Genomgång av AP-listan under mötet. 

 
§ 10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11. Nästa möte 

Tisdagen den 25 oktober. 
 
 

§ 12. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 

 
Kista 2011-09-28 
 

 

Vid protokollet: Justeras: 

 
 

 

Ulla Feldt Zehra Aydogan 


