
Protokoll fran Ribe samfallighetsforenings styrelsemote nr 8 

Plats: Moteslokalen Ribegatan 77 
Tid: Kl. 19:00 tisdagen 21 augusti 2012 

Narvarande ordinarie ledamoter: 
Zehra Aydogan, ordforande (ZA) 
Bertil Norlander(BN) 
Peter Thellenberg(PT) 

Narvarande suppleanter: 
Urban Nasgarde (UN) 
Josif Opiopiadis (JO) 
Mahmoud Rahmani (MR) 
Josef Kwiek (JK) 

Franvarande: 
Mattias Nilsson (MN) 
Christine Berglund (CB) 
Mikael Katzman (MK) 

§ 1. Motets oppnande 
Ordforanden oppnade motet och halsade alia valkomna. 

§ 2. Faststallande av dagordning 
Dagordningen godkandes av styrelsen. 

§ 3. Nya medlemmar 
Inget nytt 

§ 4. Actionprotokollet 

Styrelsen uppdaterade actionprotokollet som ar ett hjalpmedel i det interna arbetet. 

§ 5. Rapporter fran uppdragsansvariga 

Man har haft problem med rattor i omrade 1. Zehra tar reda pa om de kan komma med en 
offert pa pris om sanering. 

§ 6. Rapport fran uppdragsansvariga 
JO meddelar att all underlag pa planeringen av parkeringsbygget ar klart och vi kommer att 
presentera den pa extra stamman. 
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§ 7. Ekonomi 
Vi l<unde inte ha nagon genomgang da kassoren inte var narvarande. 

§ 8. Gransamverkan 
UN gav OSS en kort info om det aktuella laget. 

§ 9. Mataravlasningen 

Mataravlasningen ar den 30 augusti 2012, och PT gor i ordning underlaget till dess. 

§ 10. Extrastamma om parkeringsbygget 

styrelsen beslutade att ha extrastamman den 30 September kl.17.00 vid infarten till Ribe dar 
parkeringsbygget ar planerat, sa att man kan se pa plats. JO kommer att marka ut platserna 
och PT gor i ordning underlaget. 
§ 11. Sommarvatten 

Nu ar sommarvatten draget och klart vid garage 107. 

§ 12. Grdnskdtsel 

Styrelsen diskuterade gronskotsein, och vad som behover goras kontinuerligt i 
fortsattningen. 
§ 13. Nasta mote 
Nasta mote halls 18 September. 

§ 8. Motet avsiutades 
Ordforanden avslutade motet. 

Kista 2012-10-19 
Vid protokollet: Justerat och godkant . _ y> 

Ort, datum /^f/.:^' 

Bertil Norlander 
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