
Protokoll från Ribe samfällighetsförenings styrelsemöte nr 3

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77

Tid: Kf . 19:00 tisdagen 21 februara2012

Närvarande ordinarie ledamöter:
Zehra Aydogan, ordförande (ZA)

Michael Katzman (MK)

Mathias Nilsson (MN)
Bertil Norlander (BN)

Peter Thellenberg (PT)

Närvarande suppleanter:
Christine Berglund (CB)

Urban Näsgårde (UN)

Josif Oplopiadis (JO)

Mahmoud Rahmani (MR)

Frånvarande:
Josef Kwiek (JK)

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

S 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av styrelsen.

S 3. Rapporter från uppdragsansvariga
JO redogjorde för den senast inkomna offerten avseende anläggandet av den nya

besöksparkeringen. Styrelsen beslutade att ytterligare offerter skulle inhämtas.

BN rapporterade om den del av enerigibesparingsprojektet som avser utomhusbelysningen.

På styrelsens uppdrag har BN och UN bytt ut samtliga lampor mot lågenergilampor. Det är

80 stycken 80W kvicksilverlampor som bytts mot 23W lampor. Detta medför en besparing

om uppskattningsvis 33 000 kr per år räknat på ett elpris om 1,50 kr/KWh.

I4. Grannsamverkan
UN presenterade ett informationsmaterial som ska delas ut till medlemmarna.
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Grannsamverkan har nu kommit igång under ledning av UN. Nio personer har utsetts till
kontaktombud, varav tre från vartdera delområde. Utbildning av dessa ska ske och Ribe ska

få nya skyltar om grannsamverkan.

S 5. Debiteringssystem för tvättstugeavgifterna
PT presenterade ett nytt debiteringssystem för tvättstugeavgifterna som syftar till att

säkerställa att Ribe SFF får betalt för samtliga tvättpass vilket styrelsen länge efterfrågat.

S 5. Termostater
Som en del av det pågående energibesparingsprojektet beslutade styrelsen att köpa in nya

termostatertill radiatorerna iföreningshusen. Detta är ett eftersatt underhåll och eftersom

termostaterna aldrig bytts ut borde de ha bytts ut för 15 år sedan då deras livslängd kan

beräknas till max 15 år. Bytet möjliggör energibesparingar framöver.

5 7. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 20 mars.

$ 8. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
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Mathias Nilsson


