
Sidan 1 av 2 Protokoll 2012-04-17 
 

 

 

Protokoll från Ribe samfällighetsförenings styrelsemöte nr 5  
 
Plats: Möteslokalen Ribegatan 77 
Tid: Kl. 19:00 tisdagen 17 april 2012 
 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Zehra Aydogan, ordförande (ZA) 
Michael Katzman (MK)  
Mathias Nilsson (MN) 
 
Närvarande suppleanter: 
Urban Näsgårde (UN) 
Josif Oplopiadis (JO) 
Mahmoud Rahmani (MR) 
Josef Kwiek (JK) 
Christine Berglund (CB) 
 
Frånvarande: 
Bertil Norlander (BN) 
Peter Thellenberg (PT) 
 

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

 

§ 2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 

§ 3. Actionprotokollet 
Styrelsen gick igenom och uppdaterade Actionprotokollet, styrelsens interna styrdokument. 
 

§ 4. Rapporter från uppdragsansvariga 
JO presenterade ett nytt parkeringsförslag som tar hänsyn till berggrunden i hörnet av 

marken. Tre små träd försvinner men eken och stora tallen blir kvar. Styrelsen godkände det 

nya förslaget. Två offerter hade inkommit avseende det nya förslaget. Styrelsen granskade 

dessa, fann det ena alternativet vara förmånligast och beslutade ta fram en kallelse till extra 

föreningsstämma. 

§ 5. Grannsamverkan 
UN redogjorde för trygghetsvandringen tillsammans med polisen. Enligt polisen visar ett 
välordnat område att invånarna där bryr sig och ett välordnat område är därför det bästa 
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skyddet - det avskräcker mest. Styrelsen konstaterade att garagerenoveringen och den 
beslutade satsningen på förbättrad grönskötsel även höjer områdets säkerhet. Det kan vara 
värt att satsa mer på blomlådor/rabatter även ur säkerhetssynpunkt. 
 

§ 6. Grönskötsel 

Som ett led i styrelsens ambition att förbättra skötseln av de gemensamma grönytorna 

beslutade styrelsen gå ut med en enkät för att utröna hur intresset är bland medlemmarna 

för att hjälpa till med detta. 

§ 7. Arbetsdagen 
Styrelsen gick igenom rutiner och arbetsuppgifter inför arbetsdagen den 28 april. 

Avfallshanteringen gicks särskilt igenom och det beslutades att föreningen som vanligt bara 

tar emot trädgårdsavfall och grus på uppsamlingsplatserna. 

§ 8. Nästa möte 
Nästa möte hålls 15 maj. 

§ 9. Mötet avslutades 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
Kista 2012-04-30 
Vid protokollet:    Justerat och godkänt 
    Ort, datum 
 
 

 

Mathias Nilsson    Zehra Aydogan 


