
Protokoll från Ribe samfällighetsförenings styrelsemöte nr 2

Plats: Möteslokalen Ribegat an 77

Tid: Kl. 19:00 tisdagen 17 ianuari2OL2

Närvarande ordinarie ledamöter:
Zehra Aydogan, ordförande (ZA)

Michael Katzman (MK)

Mathias Nilsson (MN)
Bertil Norlander (BN)

Peter Thellenberg (PT)

Närvarande su ppleanter:
Christine Berglund (CB)

Josef Kwiek (JK)

Urban Näsgårde (UN)

Josif Oplopiadis (JO)

Mahmoud Rahmani (MR)

Samtliga ledamöter och suppleanter närvarade vid mötet.

S 1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

S 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen god kändes av styrelsen.

$ 3. Rapporter från områdesansvariga
Det har synts till en del råttor i föreningen. MK har tidigare lagt ut gift i område 2. Det

beslutades att BN och UN också lägger ut gift. lnformation ska gå ut till medlemmarna om

att sköta fågelmatning rätt så vi inte får in råttor i husen.

S 4. Rapporter från uppdragsansvariga
BN rapporterade att utomhusbelysningens armaturer inte bör modifieras för att CE-

märkningen ska vara giltig, men att det inte heller behövs någon modifiering för byte till
lågenergilampor. Det beslutades att byta ett par kvicksilverlampor ivarje område mot .
lågenergi la m por för att utvä rdera lågenergila m porn a.

BN rapporterade att kommunen efter vår felanmälan varit snabba med att byta två av de tre

skyltstolpar som blåst ner vid Ribegatans början när det stormade. Kommunen hade sedan

#



hävdat att den tredje stolpen var Ribes privata, vilket MK påpekade är felaktigt. Det är en

stolpe för markering av övergångsställe som försetts med parkeringsskyltar. BN skulle ta

förnyad kontakt med kommunen för att få stolpen åtgärdad.

I5. Grannsamverkan
Styrelsen ställer sig positiv till att organiserad grannsamverkan mot brott kommer igång

bland medlemmarna. UN har haft kontakt med polisen om detta och har satt upp nya skyltar

om grannsamverkan samt beställt ytterligare skyltar.

$ 6. Backventiler
Styrelsen beslutade att installera backventiler på de fastigheter där bakflöde kan misstänkas

påverka vattenavläsningen. Styrelsen beslutade att enbart dessa fastigheter ska förses med

backventil och inte samtliga fastigheter vilket tidigare diskuterats.

S 7. Fjärrvärmeabonnemang
Styrelsen beslutade att tills vidare fortsätta med fjärrvärmeabonnemang Trygg vilket är

Fortu m s stan da rd model I för fjä rrvä rmedebiteri n g.

S 8. Problem med biltrafik iområdet
Styrelsen konstaterade att biltrafiken i området har ökat och att många bilar kör för fort
(håller inte gågatefart, dvs. maximalt gångfart) samt att många tycks köra in utan att det

motiveras med att tungt eller skrymmande gods lastas på eller av bilen. Det är även problem

med bilar som står parkerade i området (uppställda utan att pålastning/avlastning äger rum).

Styrelsen beslutade tillåta Europark att köra in i området fcir att effektivare kunna stävja

detta. lnformation om detta ska gå ut till medlemmarna. Blir det inte bättre måste styrelsen

överväga att sätta upp bommar vid infarterna.

S 9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 2l februari.

I 10. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
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