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Protokoll från Ribe samfällighetsförenings styrelsemöte nr 7

Plats: Möteslokalen Ribegatan 77

Tid: Kl. 19:00tisdagen 12juni2Ot2

Närvarande ordinarie ledamöter:
Zehra Aydogan, ordförande (ZA)

Michael Katzman (MK)

Mathias Nilsson (MN)

Bertil Norlander (BN)

Närvarande suppleanter:
Josif Oplopiadis (JO)

Mahmoud Rahmani (MR)

Christine Berglund (CB)

Frånvarande:
Peter Thellenberg (PT)

Urban Näsgårde (UN)

Josef Kwiek (JK)

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

S 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av styrelsen.

S 3. Parkeringsbygget
Styrelsen bedömde sig ha nödvändigt material och beslutade kalla till en extra

föreningsstämma i slutet av augusti eller början av september.

$ 4. P-skivor
Det tidigare beslutet att ta bort möjligheten att parkera med p-skiva på besöksplatserna
diskuterades och befanns ha fått önskad effekt. Antalet parkerade bilar på

beSöksparkeringarna minskade snabbt och de bilar som står där bedöms i högre grad tillhöra
besökare till Ribe.
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$ 5. Bensindriven utrustning
Styrelsen beslutade att bensindriven maskinutrustning som gräsklippare och häcksax inte ska

lånas ut till boende eftersom utrustningen är känslig och ofta inte har fungerat då den

behövs fcir att ta hand om föreningens egendom.

$ 6, Parkeringstillstånd för besöksplatserna
Styrelsen beslutade att inte utfärda extra helårs besökstillstånd utöver de två tillstånd varje

medlem erhåller årligen. Styrelsen beslutade även följande: Om medlem önskar ersätta

förkommet tillstånd spärras det förkomna tillståndet och medlemmen debiteras för ett nytt.

Om medlem har behov av extra parkeringstillstånd går det att erhålla tillfälligt
besökstillstånd fdr maximalt tre månader i taget mot en debitering av 60 kr per vecka. Det är

tillåtet för medlem att låna tillstånd av en granne.

S 7. Grönskötseln
Styrelsen utvärderade det pågående trädgårdsarbetet och diskuterade fortsättningen på

projektet fcir att förbättra trädgårdsskötseln. Redan nu står dock klart att det är det mest

ambitiösa trädgårdsarbetet som utförts på många år.

S 8. Nästa möte
Nästa möte hålls 2l augusti.

S 9. Mötet avslutades
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet: Justerat och godkänt
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