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Anvisning för uppsättning av parabolantenn 

Parabolmontaget skall vara snyggt och ordentligt gjort och helst placerat på husvägg. 

Kabeldragningarna skall fästas med kabelklämmor.  

Parabolantenn får endast sättas på egen egendom och får alltså inte sättas upp på 

samfällighetens ägor, t.ex. bodarna. Planket mellan husen är gemensam egendom. 

Tala med din granne så att ni är överens om placeringen av en parabolantenn. Man 

bör inte heller måla en parabolantenn i iögonenfallande färger.  

Tänk på grannsämjan – se till att din parabolantenn får en så prydlig och diskret 

placering som möjligt! 

Grannsamverkan mot brott i vårt område 

Det finns en grupp som inkluderar Stockholm nordväst/Järva. Finns intresse att vara 

med i denna grupp? I så fall behövs en kontaktperson – är du intresserad kontakta 

styrelsen, via e-post styrelsen@ribegatan.se eller lägg en lapp i brevlådan vid 

Ribegatan 77. 

Deposition för lån av nyckel till gemensamhetslokalerna 
Vi vill påminna om att från och med den 1 mars 2009 utgår en deposition på 300 kr 

vid utlämning av nycklar till våra gemensamhetslokaler. 

Städning efter avslutat tvättpass 

Var och en som använder våra gemensamma tvättstugor har skyldighet att städa efter 

sig. Detta innebär: 

• rengöring av tvättmaskinerna – trumman ska torkas ur, tvättmedelsfacken ska 
rengöras från rester av tvättmedel, maskinerna torkas av 

• rengöring av filter i torktumlare – filtret ska tas ur och rengöras från ludd 

• rengöring av torkskåp – torkskåpet ska torkas ur och filtret som sitter i 

torkskåpet ska tas ur och rengöras från ludd 

• golvet ska sopas och torkas av 

• sopor (ludd och annat) får inte lämnas kvar i tvättstugan. Papperskorgen ska 

tömmas. 

Om inte detta efterlevs, kommer vederbörande att debiteras en avgift, eftersom en  

utomstående städhjälp måste anlitas.  

Därför - lämna tvättstugan som du vill se den nästa gång du använder den! 

Skriv ditt namn och gatunummer tydligt på bokningslistan. 

Besiktning av vårt område 

I vår kommer vi att göra en besiktning i området, bl.a. behöver många av våra 

gemensamma bodar rustas upp. Föreningen bekostar målarfärg och ev nytt virke. 

Arbetet skall utföras gemensamt av de husägare som man delar bodlängan med. 

Vi återkommer längre fram med mer information om detta. 
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