
 
 

RibeNytt 2/2010 
Vårfint 

Äntligen är våren på väg och det märkte vi alla som var ute och vårstädade i föreningen. Tack 
alla som ställde upp!   Nu har vi städat och fint har det blivit och så vill vi ju också att det så 
skall förbli. 

Vi ber er alla att hjälpas åt att inte skräpa ned i området. Kasta inga fimpar – ta själv hand 
om dessa.  Det finns ingen som städar upp efter dig – så vi vädjar till alla rökare att ta hand 
om sina egna fimpar.  Vi vill också att alla hjälps åt att inte slänga godispapper, plastpåsar 
och annat skräp.  

Våra grönområden 

Vill du vara med och sköta någon rabatt? Josef Kweik som sitter i vår styrelse har ett 
förflutet som trädgårdsmästare och han är också vår kontaktman när det gäller skötseln av 
vårt grönområde. Vill du också hjälpa till – kontakta gärna Josef som bor på Ribegatan 194, 
telefon  752 65 08.  

Ny upplaga av ”Välkommen till Ribe” 

Vi har tagit fram en ny upplaga av” Välkommen-informationen”. Denna information brukar 
vi överlämna till nya medlemmar i föreningen. Vi har kompletterat denna skrift med bl a 
beskrivning av våra värme- och vattenanläggningar och mätarskåp. Vi bilägger den nya 
upplagan av informationen till er alla. Som vanligt hittar du all information på vår hemsida 
www.ribegatan.se. Styrelsen kan du nå via mailadressen styrelsen@ribegatan.se.  Det går 
också bra att lägga ett meddelande till oss i vår brevlåda på Ribegatan 77.  Du är alltid 
välkommen att höra av dig med synpunkter.  

Förrådsbodarna 

Arbetet med bodarna ser ut att rulla på bra. Det är många som kommit och hämtat material. 
Det finns material kvar så har du ännu inte hämtat material – ta kontakt med din 
områdesansvarige.  

Semestertider 

Snart är sommaren här och tänk på att berätta för din granne när du åker på semester.  Det 
är alltid bra om någon ser till att brevlådan är tömd och gräsmattan klippt.  Funderar du över 
att skaffa larm har vi ju ett avtal med Securitas som också kan hjälpa till med detta.  

Securitas meddelar att de vill, om du ser/uppmärksammar något i området, att du/ni 
omgående kontaktar dem. De blir mycket lättare att nosa upp obehöriga med boendes hjälp. 
Telefonnumret är 0706-44 36 15 eller till växeln, som är bemannad dygnet runt,  
010-470 10 00. 

ComHem – Bredband 

Du har väl inte glömt att svara på enkäten till oss? Har du frågor – kontakta gärna Peter 
Thellenberg i vår styrelse. 

 

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!  

Styrelsen i Ribe Samfällighetsförening 
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