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Renovering av bodarna – OBS snabba ryck 
I det förra Ribe-info bad vi er som ska renovera bodarna komma in med en beställning av det 

material ni behöver. Vi fick bara ett par beställningar och återkommer därför och ber er (inte 

ni som redan beställt) att höra av er skriftligen i brevlådan Ribeg 77 (träfflokalen område 3). 

 

Vi behöver er lapp senast 15 september. Det är kort tid dit, men vet ni att ni ska renovera 

boden kan det inte vara något problem. Det är viktigt att hålla efter sin bod, som ju ägs av 

samfälligheten. Att tvätta sin bod med ett par års mellanrum är ett sätt att hålla boden i gott 

skick. 

 

Radon-kontroll 
Det har kommit erbjudanden i våra brevlådor om att kontrollera radonhalten i våra bostäder. 

En sådan kontroll har redan gjorts i många hus genom kommunens försorg. Inga värden var 

över tillåtna värden. Våra hus är dessutom ventilerade vid grunden så ingen extra mätning 

behövs och därmed kan vi spara de pengar erbjudandet kostar. 

 

Höststädning 
Håll den 27 oktober ledig för den dagen ska vi alla tillsammans städa vårt område. Och vi 

måste bli fler. Det är alltför få som är ute och arbetar för vårt gemensamma område. Ett 

område med välvårdade hus och grönytor höjer värdet och gör det ännu trevligare att bo i. 

 

Styrelseprotokollen 
Protokollen från samfällighetens styrelse läggs allt eftersom ut på föreningens hemsida 

www.ribegatan.se Dessutom kan de läsa i våra träfflokaler på anslag innanför dörren. 

 

Nyckel till träfflokalen 
Det har ibland varit svårt att få tag i nyckel till träfflokalen. Vi kommer nu att skaffa fler 

nycklar så att två personer i varje område har nyckel för utlåning. Vilka dessa är finns angivet 

på bokningslistan i tvättstugan. 

 

Vid flytt från Ribe 
Vi påminner er som säljer era hus att meddela styrelsen@ribegatan.se namnen på dem som 

köpt. Glöm inte heller att överlämna nycklar till garage och tvättstuga till nya ägarna. 

 

Lev väl! Vi ses på höstdagen, hälsar styrelsen genom 

 

 

 

Lotta Gravenius 
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