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Våra besöksparkeringar  

Sedan flera år har vi haft problem med att våra besöksparkeringar utnyttjas dels av 
boende i området och dels av boende i vårt närområde. Detta medför att gäster till 
boende i Ribe inte har någonstans att parkera. Från styrelsens sida har vi försökt att 
informera vad som gäller, men tyvärr fortsätter problematiken. 

Vi har också problem med att bilar står parkerade inne i vårt bostadsområde. 
Självklart får du som boende köra fram din bil för i- och urlastning, men parkering i 
vårt område är inte tillåten. Vi har försökt att få stopp även på detta, men kan tyvärr 
konstatera att många boende fortfarande parkerar sin bil inom området.  

Styrelsen har med anledning av ovanstående tagit beslut att anlita Europark för att 
stävja obehörig parkering. Vi kommer att ha samma förfarande som finns hos vår 
grannförening Århus. Vi återkommer inom kort med ytterligare information. 

Parkeringsplats 

Behöver du en extra parkeringsplats kan du ställa dig i kö i föreningen. För 
närvarande finns inga platser lediga. Vi har varit i kontakt med Svenska Bostäder och 
de har lediga platser i sitt garage på Jyllandsgatan. Ta gärna kontakt med dem.   

Biltvätt i vårt område är inte tillåtet – tänk på miljön!  

Våra dagvattenbrunnar är inte försedda med de slam- och oljeavskiljare som 
erfordras. Vattnet från dagvattenbrunnarna går rakt in i vattensystemen – utan rening. 
Närmaste miljöanpassad biltvätt finns på Shell på Danmarksgatan i Kista. ”Gör-det-
själv-hall” finns på OK/Q8 i Rinkeby. 

Våra krypgrunder 

Det är viktigt att dessa besiktigas och föreningen  har problem med att detta inte sker. 
Känner du att du kan åta dig besiktiga våra krypgrunder – hör gärna av dig till 
styrelsen. Självklart utgår ersättning. Om inte vi medlemmar själva kan utföra detta, 
kommer styrelsen vara tvungen att köpa in denna tjänst. 

Byte av ventilationsnät i husgrunden 

Vid vårstädningen visade det sig vid besiktningen av krypgrunderna att många 
ventilationsnät var trasiga. Det är mycket viktigt att alla nät är hela för att undvika att 
insekter tar sig in i våra krypgrunder. Om ett nät är trasigt i en krypgrund betyder det 
att detta påverkar hela krypgrunden. Därför har styrelsen anlitat  Leif Åslund att se till 
att byta de nät som är trasiga. Har du byggt för nätet måste du öppna upp för att man 
skall kunna besiktiga nätet. 

Hantverkshjälp sökes 

Känner du att du vill vara med och hjälpa till i föreningen? Det finns alltid små jobb 
som behöver utföras och istället för att vi går ut och handlar upp tjänster kanske du 
vill bidra? Självklart betalar föreningen för din insats. Hör av dig till styrelsen via e-
post: styrelsen@ribegatan.se eller lägg en lapp i brevlådan på Ribegatan 77. 
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