
Protokoll fort vid sammantrade med Ribes styrelse den 11 april 
2013. 

Narvarande: Bert i l Norlander, Pa loma Torlo, Peter The l lenberg, Kurt Nords t rom, 
Josef Kwiek, Josif Opiapiadis, Urban Nasgarde. 

§1. Berti l N haisade va l komna . 

§2. Den fores lagna dagordn ingen godkandes . 

§3. Protokol let fran mars sammant rade t godkandes . 

§4. Ekonomin rapporterades. Jamfor t med foregaende ars ackumule rande utfall 

ar ekonomin posit iv nar det gal ler intakter och kostnader. 

§5. Sva r f ran a rss tammoprotoko l l e t fran §7. Enl igt huvudbok fran 

Fast ighetsagarna ar posten "Arvode till omradesansvar iga o va lberedn ing" inte 

med utan denna post omfat tar "Loner till ko l lekt ivansta l lda" Denna kostnad 

omfat tade gronskotse ln . 

§6. I och med inga besoksparker ingar erhal ls i garagen sa har det init ierats byte 

av laskolv for garage 105 och 109. Innan bytet av laskolv skal l nyck lar de las ut 

till de som har t i l lgang till garagen v i lket k o m m e r s lutforas under va ren . 

§7. Underhal l . 

Ant i c imex - Bes iktn ing av krypgrunderna for hela omradet pagar vi lket 

beraknas vara k lar under apr i l . 

Rapport fran varmecent ra lg ruppen (Jan-Er ik Ho lms t rom, Kurt Nords t rom, 

Goran Bjuren) . 

1. Att oka t rycket for vat ten ledn ingarna skul le medfora en minskn ing av 

spolt iden innan varmvat tnet k ommer upp i temperatur. For detta behovs en 

t rycks tegr ingspump kopplas in i va rmecent ra len . Varmecent ra lg ruppen har 

foreslagit renover ing av en icke inkopplad befintl ig t rycks tegr ingspump som 

star i varmecent ra len och kostnaden har uppskat tats till 15000 kr. S tyre l sen 

godkande renover ing av pumpen med forbehal l att en kostnads est imat av 

pumpleverantor erhal ls till s tyre lsen. 

2. Byte av backvent i ler for varmvat tne t har utforts i sex fastigheter. 

§8. Incident vid sophamtn ingen i mars som orsakade tras iga las pa alia 

sopbeh l l l a re . Detta har rapporterats in till ansvar ig leverantor av 

sophamtn ingen och har atgardats utan kostnader for samfa l l igheten. 



^9. Tvattdebiter ingar. Kostnaden for vara tvat ts tugor gar back nar det gal ler 

e l forbrukn ingen. Uppfol jning av e l forbrukningen mot bokade pass har nu 

forbattras genom andr ing fran manadsav lasn ing till t imav lasn ing av 

e l forbrukn ingen. Vi lagger ned tid i s tyre lsen och omradesansvar iga for att 

f inna enkia satt att kostnaden for tvat tpassen l igger i niva med debi terade 

tvat tpass. I mars buntades pers iennerna upp i omrade 3 tvat ts tuga vi lket gav 

full insyn och denna atgard gav d i rekt ef fekt pa e l forbrukn ingen. Efter detta 

s t ammer t imforbrukn ingen battre overens med bokade pass. Styre lsebes lut att 

omrade 1 och 2 tvat ts tugors pers ienner buntas upp som i omrade 3. 

§10. Besoksparker ingar. Uppfol jning av missbruk av omradets besoksparker ingar 

fran boende har sket t under langre t id . Denna fraga var uppe pa senaste 

a r s s t amman varav a r s s t amman gav styre lsen bemynd igade om 

samfa l l ighetens regler for besoksparker ing inte foljs av boende att infora 

avgi f tsbe lagd besoksparker ing. Styre lsen har foljt upp enl igt a laggandet fran 

s tammobes lu te t och har under lag att missbruket av boende skett har 

kont inuer l igt. Styre lsen har nu beslutat att infora parker ingsautomat pa 

foren ingens besoksparker ingar. Avta let medfor intakter till foreningen v i lket 

ocksa forenar de underha l l skostnader som as t adkommer foren ingen med att 

uppratthal ia vara gastparker ingar i gott sk ick. 

§11. Parker ingst id inom omradet . For att kunna uppratthal ia en god verkan av 

parker ingsbevakn ingen i omradet sa har styre lsen beslutat att minska 

parker ingst iden fran 20 minuter till 10 minuter. Parker ingst iden gal ler endast 

nar det inte sker n i g r a akt iv i teter i s amband med i- och ur iastning f r i n 

fordonet. Da tumet for andr ingen av parker ingst iden inom omradet medde las i 

Ri be info. 

§12. Vararbetsdag den 27 apr i l . Info delas ut til l boende. 

§13. Or ienter ingssky l ten over omradet vid R ibegatans infart har renoverats av 

Urban Nasgarde. 

/ 

Peter Thelld^nberg Bert i l Nor lander 


