
 

RibeNytt 3/2010 
Våra grönområden 

Vi behöver fortfarande frivilliga som vill vara med att bidra till att vi skall ha det fint i vårt område! 
Känner du för att rensa våra rabatter, plantera, klippa gräs – så hör av dig till Josef Kwiek som är 
ansvarig för våra grönområden. I Ribe har vi massor av rabatter och gräsmattor som behöver 
underhållas och vi är alltför få som sköter om detta. Du kanske vill ha det fint precis utanför där du 
själv bor? Du får ersättning för detta – 130 kr i timmen. Det är mycket billigare för föreningen om 
vi själva utför detta istället för att vi anlitar något företag. Så hör av dig till Josef! Han bor på 
Ribegatan 194; telefon 08-752 65 08. 
 

4H Hästra har nu slutfört sitt arbete vad gäller trädfällning och gallring och vi hoppas ni alla är 
nöjda med deras arbete. Vad som återstår är beskäring av några träd och detta kommer att ske 
under juli månad. 
 

Lekplatserna 

Under augusti månad kommer samtliga lekplatser att upprustas. Vi kommer att byta sand och byta 
några gungor. Den stora lekplatsen vid område 2 kommer helt att byggas om. Även den lekplats vi 
har i område 1 kommer att byggas om. (den med rutschbanan på stenhällen). Allt enligt de regler 
som gäller enligt EU-direktiv. Ansvarig för detta är Ulrika Petterson som bor på Ribegatan 158. 
 

Dränering 

Vi kommer under sommaren att gräva ett dike utanför garage 109/107och lägga dräneringsrör. 
Detta är en fortsättning på det arbete vi påbörjade förra säsongen gällande de problem vi haft 
med dagvatten som trängt in i garagen. Vi kommer också att justera fallet vid brunnen utanför 
garage 103. 
 

Plattsättning 

Under sommaren kommer vi att plattsätta runt de två återstående sopstationerna i likhet med 
den vi har utanför garage 105. 
 

Asfaltering/lagning 

En del jobb i form av att lappa och laga lite vid kantstenar som lossnat kommer att ske under 
sommaren. Dels gäller det på våra interna vägar och dels vid garageinfarterna. 
 

Parkering 

Vad vore ett RibeNytt utan en skrivning om parkering? Var snäll och ställ in din bil i garaget.  
De få extra platser vi har är till för våra gäster. De två parkeringstillstånd som varje hushåll har 
erhållit är enbart till för våra gäster. Och en sak till – stäng garagedörren efter dig ! 
 

Semestertider 
Sommaren är här och semester väntar. Glöm inte att berätta för dina grannar när du är borta. Det 
är jättebra om grannen ser till att det inte ligger post i brevlådan, att grannen hjälper till med att 
klippa gräsmattan. Vi har avtal med Securitas och observerar du något eller några personer som 
inte bör vara i vårt område – tveka inte att ringa till Securitas – det är det som de är till för – att se 
till att vi har ett tryggt boende! Du ringer 0706-44 36 15 eller 010-470 10 00. De har bemanning 
dygnet runt! 

En riktigt Skön Sommar önskar styrelsen! 


