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Riberstad
RIBERSTADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
www.riberstad.se

BILDER: MAIBRITT JOHNSSON

Kära medlemmar & grannar!
Den 28:e april är det dags för föreningsstämma i
samfällighetsföreningen Riberstad.

Du anmäler dig till föreningsstämman genom att skicka ett
e-mail till riberstad@gmail.com.

Totalt är vi 675 hushåll som bor i detta fantastiska område
och som tillsammans ansvarar för bl.a. sophämtning,
sopsug, planteringar, dammar, mark och rabatter.

Tid: 28 april kl 19.00
Plats: Kockums Fritid

Undrar du över vad samfällighetsavgiften används till, eller
har du kanske förslag på förändringar. Eller bara nyfiken på
vem som sitter i styrelsen. Oavsett – det är nu som du har
chansen. Delta på föreningsstämman. Möt dina grannar
och gör din röst hörd.

Vi blir glada om du anmäler dig senast den 25 april. Den
formella kallelsen hittar du på baksidan.
Bokslutsmaterial kommer att finnas tillgänglig på
www.riberstad.se från den 20 april.
Varmt välkomna!
Med glada hälsningar

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA - 28 APRIL 2022
Föreningsstämmnan är öppen för alla

22
Kallelse 20
Styrelsen för Riberstads Samfällighetsförening, Malmö
kommun kallar härmed föreningens medlemmar till
ordinarie föreningsstämma.

För att representera en bostadsrättsförening vid en omröstning krävs fullmakt i original från, samt registreringsbevis för, bostadsrättsföreningen.

2022-04-28 klockan 19.00
- Kockums Fritid, konferrensrum 3

Välkomna! STYRELSEN

Bokslutsmaterialet finns att tillgå på
www.riberstad.se från och med den 20 april.

Har du frågor, ring gärna Tom (ordförande) 0705-949195
- eller maila till tom@manochfru.se.

Riberstads Samfällighetsförening • Org. nr 717905-3256

Föredragningslista
1.

Stämman öppnas

11.

Ersättning till styrelsen och revisorerna

2.

Val av ordförande för stämman

12.

3.

Val av sekreterare för stämman

Styrelsens förslag till utgifts- & inkomststat 		
samt debiteringslängd

4.

Godkännande av dagordning

13.

Val av styrelse, styrelseordförande & suppleanter

5.

Frågan om stämman har blivit behörigen utlyst

14.

Val av revisorer och suppleanter

6.

Godkännande av röstlängd

15.

Fråga om val av valberedning

7.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

16.

Övriga frågor

8.

Styrelsens och revisorernas berättelser

17.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Meddelande av plats där stämmoprotokollet 		
hålles tillgängligt

10.

Framställningar från styrelsen eller motioner
från medlemmarna

18.

Stämman avslutas

Hjälp till med att hålla nere antalet måsar!
Kanske tycker ni att vi tjatar – men måsarna kan
bli ganska högljudda. Men hjälps vi åt löser
vi det också.
Flera bostadsrättsföreningar har därför bett oss om, att i samband med
kallelsen, vädja till alla om att hjälpa
till att minimera antalet häckande
fåglar.
Enklast gör man det genom att picka
äggen på taken 1-2 gånger per år. Det
kan kännas otäckt - eftersom måsarna

kommer väldigt nära för att skrämmas.
Men enligt Anticimex, som arbetar med
detta professionellt så attackerar
måsarna inte fysikt.
Känner du inte för att fixa det själv –
kontakta Anticimex.
Ola Severin - Anticimex AB
Höjdrodergatan 9, 212 39 Malmö
Tel 0709-150087
Oavsett metod – låt oss hjälpas åt.

