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RibeNytt nr 9/2009 

Sista chansen innan vintern att renovera din bod 

Många har gjort jättefina jobb, men fortfarande finns det gemensamma bodar som skall 

renoveras. Skynda innan vintern kommer. Virke och färg finns i förrådet i garage 105 och 

områdesansvariga och fler i styrelsen har nyckel att låna ut. 

Hösten nalkas med stormsteg!  

Det är snart dags för höststädning. Boka redan nu in lördagen den 17 oktober! Bl.a. skall vi 

hjälpas åt med att rengöra våra glaskupor till gatubelysningen. 

Denna gång hade vi tänkt att vi efter städningen samlas från alla tre områden på ett och 

samma ställe vid korvgrillningen bakom garage 107/109. Mer information kommer i god tid. 

Det är snart dags för årsstämman 

Den går av stapeln onsdagen den 25 november. Har du synpunkter eller något du vill att vi 

skall fatta beslut om – skicka en motion till styrelsen. Den skall vara oss tillhanda senast 

lördagen den 10 oktober. Brevlåda Ribegatan 77 är adressen, eller skicka e-post till 

styrelsen, styrelsen@ribegatan.se 

Parkering 

Vi vill förtydliga de regler som gäller: 

• De 12 st parkeringsplatser (8 st utomhus, 2 st i garage 105 och 2 st i garage 109) som 

vi har till våra gäster/besökare är endast till för våra gäster/besökare.  

• Det är inte meningen att du skall ställa hushållets bil/bilar med det blå 

parkeringstillståndet där. Om detta upprepas kommer du att få böter. 

Parkeringsbolaget kontrollerar vem som är ägare till bilen.  

• Om du skall uträtta ett ärende och tillfälligt vill stå på parkeringen, är det OK. Men då 
skall du lägga i en parkeringssnurra (P-skiva). Det är tillåtet att stå på 

besöksparkeringen med snurra (P-skiva) i 2 timmar, såväl för oss boende som för 

gäster. 

• Inne i området är det endast tillåtet att ha bilen stående för i- och urlastning (generellt 
max 20 minuter). 

 

Slutligen ber vi er boende att inte missbruka de parkeringstillstånd ni erhållit. Dessa är alltså 

till för våra gäster/besökare. 

 

Inför höstmörkret – tänd gärna dina ytterbelysningar, klipp dina häckar och släpp in så mycket 

ljus som möjligt. Vi försöker också att hjälpas åt med att ha koll både på grannens och vår 

egen tomt!  

 

Hösthälsningar från Styrelsen 

 

 


