
Protokoll fort vid sammantrade med styrelsen for Ribe samfaliighetsfdrening. 
Tid och Plats: 18 juni 2013 i lokalen Ribegatan 77 

Narvarande: Bertil Norlander, Peter Thellenberg, Lotta Gravenius, Josef Kwiek, 
Paloma Torlo, Goran Bjuren och Josif Opiopiadis 

Franvarande: Urban Nasgarde, Kurt Nordstrom och Ulla Feldt 

1. Motet oppnades 

2. Dagordningen faststalldes 

3. Foregaende protokoll godkandes 

4. Ekonomi - Peter Thellenberg: 

Ekonomin ar god. Troligt resultat for aret ca +200'. Ranteintakterna ej medraknade. 

5. Inkomna skrivelser fran boende: Inga 

6. Underhallsplan 

Peter Th, Kurt N och Josif O har inspekterat omradet. Fortfarande kvarstar arbete med nigra 
bodar som maste totalrenoveras. Peter Th begar in offert pa det arbete som maste utforas. 
Kanske nagon boende vill utfora det. Asfaltering: Offert fran Trosa Asfalt har inkommit -
beslots avvakta med beslut till nasta styrelsemote. Avgasare till varmecentralen, som tar 
bort syre ur det cirkulerande vattnet, minskar rostangrepp i vara ledningar och forlanger 
livslangden. Styrelsen beslot enhalligt att acceptera offerten fran Berghs Rorteknik pa 
76.000 kr + moms for avgasaren. Goran B kontaktar Jan-Erik Holmstrom for bekraftelse av 
offerten. Nytt avtal skall skrivas med Fastighetsagarna om minskad service av var 
varmecentral till 2 ggr per ar. Ingen rapport har inkommit fran Anticimex om vad som maste 
atgardas for bl a rattbekampning. Bertil N skall traffa Electrolux i nasta vecka for genomgang 
av vara tvattstugor. Alia maskiner atom torkskapen (som bytts ut) har passerat "bast fore 
datum". Vattenlackage i garage 105 - undersoks och atgardas. Gronyteskotsel - 60 timmar 
ar anslaget. Josef Kwiek ar ansvarig och har leder de ungdomar som utfor arbetet. 

7. Styrelsearvoden - registrering och uppdatering. 

Det excel-dokument Bertil N upprattat fungerar utmarkt. Alia insatser dokumenteras med 
vad som gjorts och av vem. 

8. Information till nyinflyttade - Den information som tidigare delats ut till nyinflyttade 
maste uppdateras. Lotta G och Ulla F ombesorjer det. 

9. Inga dvriga fragor. Motet avslutades 21.15 

Vid protokollet: Justeras: / — " "p 

Lotta Gravenius Bertil Norlander 


