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Kanalbyte ComHem 
Som ni säkert fått information om i era TV-apparater byter TV4+ och TV8 plats i 
grundutbudet. Har du frågor till ComHem ring Kundservice 0771-55 00 00. 
 
Ribes stegar 
De stegar som tillhör Ribe samfällighet har ”fått fötter”. Har du lånat någon av 
föreningens stegar? Meddela din områdesansvarige eller Lotta Gravenius, så att 
vi får reda på var de finns. 
 
Ribes hemsida 
Ribes hemsida har fått ett nytt utseende. Gå in och läs protokollen och Ribe-info 
och annat smått och gott. Vi försöker hela tiden utveckla vår hemsida och göra 
den mer informativ. Tipsa gärna Bibi Eklund webbredaktor@ribegatan.se   
 
Extranyckel till sopbehållarna 
Behöver du en extra nyckel till garaget/sopbehållarna?  
Kontakta Kicki Rosado, Ribeg 170. Nyckeln kostar 250:-. 
 
Privat område 
Skyltar med texten Privat område kommer att sättas upp. Detta för att Ribe 
faktiskt är ett privat område och för att vi, om föreningen så beslutar, ska kunna 
”lappa” felparkerare. 
 
Klipp häckarna 
Nu grönskar det som aldrig förr i Ribe, trots det torra vädret. Detta betyder också 
att häckarna utmed gångvägarna börjar ta för stor plats.  
 
Kör långsamt.  
Barn springer ut från husen och ser sig inte för alla gånger. Därför måste vi som 
vuxna ta vårt ansvar och köra ytterst långsamt om vi måste köra in med bilen i 
området. Även igelkottar, rävar, grävlingar och katter rör sig långsamt i vårt 
område. 

 
Sotning av imkanaler och eventuella kaminer 
För tre år sedan upphörde den obligatoriska sotningen, som innebar att sotaren 
oombedd kom för att rensa bl a imkanalerna. Nu måste varje husägare själv 
beställa. Kontakta Brandmyndigheten i Stockholm, tel 08-454 8700. 
 
 
 



Nycklar till träfflokalerna 
Vill du boka och låna träfflokalen?  Nyckel finns hos 
Område 1 – Lars-Otto Andersson Ribeg 66 eller Jan-Erik Holmström Ribeg 76 
Område 2 – Micke Katzman Ribe 212 eller Kicki Rosado Ribeg 170  
Område 3 - Börje Andersson Ribeg 87 eller Lotta Gravenius Ribeg 7 
 
Hemglass 
Hemglass kör inte längre in i vårt område med hänsyn till bl a våra barn. Vi 
försöker i möjligaste mån minimera större fordon i vårt område. Hemglass 
kommer fortsättningsvis att köra utanför vårt område. 
 
Parkering 
Parkeringen i vårt område är en fråga som ständigt diskuteras. Vi vill på nytt fästa 
er uppmärksamhet på att de platser som finns utanför garage 101 och 103 är till 
för våra gäster. Vi själva ställer in våra bilar i garaget så att våra gäster får plats. 
Har du behov av en extra p-plats – kontakta Eva Lundqvist tel – 752 70 64. 
 
 
Hoppas vi alla får en fin sommar med sol och värme på dagarna och lagom 

mycket regn nattetid för våra rabatter och gräsmattor,  
önskar styrelsen för Ribe Samfällighet 

 

 

 

gm Lotta Gravenius 

073-751 08 78 
 
 
 
 
 

”Platsannons” 
 
 

Jag heter Malin Bernt och bor på Ribegatan 134. Tel 668 1548. 

Jag är rullstolsanvändare och söker någon som kan  

klippa gräset och rensa rabatter åt mig i sommar. 

Betalning enligt överenskommelse. 

 
 
 
 


