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Lite blandad information från styrelsen…. 
 
ribegatan.se är adressen till samfällighetens hemsida. Vi lägger löpande in protokoll och 
Ribe-infon och annat som kan vara matnyttigt. Kom gärna med förslag och synpunkter. 
Hemsidan ska växa hela tiden och bli bättre och bättre. 
 
Samfällighetsavgiften som kom nu i juni avser juni/juli (en betalning), ett inbetalningskort 
för augusti och ett för september. Vi ska alltså betala månadsvis istället för kvartalsvis.  
 
ParkeringsplatsernaParkeringsplatsernaParkeringsplatsernaParkeringsplatserna utanför garage 101-105 är som ni sett märkta RESERVERADE 
PLATSER. Detta innebär att de är reserverade för våra gäster, inte för våra egna bilar. De ska 
stå i garagen. Väntar ni gäster ber vi er alltså informera dem om att de kan parkera på dessa 
platser. Vill ni ställa er i kö för en extra plats när det blir någon ledig, ta kontakt med Lotta 
Gravenius (styrelsen@ribegatan.se)    eller i brevlådan Ribegatan 77.  
 
Många av våra bodarMånga av våra bodarMånga av våra bodarMånga av våra bodar (som ägs av samfälligheten och disponeras av respektive husägare) 
behöver renoveras. Virke och färg bekostas förstås av samfälligheten. Styrelsen ska beställa 
hem virke, varför vi ber er att senast den 25 augusti meddela ert behov av virke och färg i 

brevlådan Ribegatan 77. 
 
Oklippta häckarOklippta häckarOklippta häckarOklippta häckar hänger fortfarande för långt ut över gångvägarna. Klipp dem! Dessutom 
växer det maskrosor och annat. Utmed murar och tomtgränser. Området blir mycket finare om 
ni även tar bort även det. Ingen annan kommer att göra det. Att vårt kvarter ser trevligt ut är 
allas vårt ansvar. 
 
Ni som är i flytt-tagen glöm inte att meddela Kerstin Haldosén i brevlådan Ribegatan 77 
eller via mejl styrelsen@ribegatan.se vilka ni sålt huset till. Tänk också på att läsa av mätarna. 
Styrelsen läser av dessa i slutet av augusti och gör sedan en uträkning av hur mycket varje 
hushåll ska få tillbaka/betala för värme och varmvatten. 
Kom också ihåg att lämna nycklar till tvättstuga och garage till dem som flyttar in. 

 

Raines Mark & Trädgårdstjänst har kontaktats för att se om vi kan få hjälp med bl a byte av 
sand i sandlådorna och byte av ”kullerstenskullen” mot en ny sandlåda för de minsta. Raine 
har haft fullt upp före semestern, men ny kontakt tas i augusti. Även om vi anlitar Raine för 
vissa större arbeten behövs frivilliga händer för mindre tunga uppgifter. 
 
Vi önskar alla en riktigt skön sommar med lite mer sol och mindre blåst än vad vi fått hittills. 
 
 
Lotta Gravenius - ordförande 
 
 


