
 

RibeNytt 4/2010 

Våra bodar 

Som ni kanske kommer ihåg togs ett beslut på vårt senaste årsmöte att vi skulle anlita extern hjälp 
för att åtgärda de bodar som behöver upprustas. Det är svårt att få en firma att göra denna typ av 
arbete. Däremot har vi haft tre stycken frivilliga herrar som också är boende i vårt område som 
förtjänstfullt både renoverat och målat bodarna. I en del fall har det varit mycket eftersatt 
underhåll. Vad som i skrivandes stund återstår är att åtgärda hängrännorna och detta kommer att 
ske innan vintern kommer. Från styrelsens sida är vi mycket tacksamma att vi kunde lösa 
renoveringen på detta sätt. Vi hoppas att även ni alla tycker att vi fått det fint.  
 

Lekplatserna  

Vi skrev i vårt förra RibeNytt att lekplatserna skulle åtgärdas under augusti. Tyvärr är projektet 
försenat av olika anledningar. Men vi hoppas det skall vara klart nu i september. Har ni några 
frågor – vänd er gärna till Ulrika Pettersson på Ribegatan 150. 
 

Årsmöte den 18 november 

Boka redan nu in i almanackan. Som vanligt kommer vi att hålla till i kryptan i Kista Kyrka. Vi börjar 
mötet vid 19.00-tiden, men innan mötet börjar hinner vi få en kopp kaffe och bulle i 
församlingssalen – mer information med kallelse kommer längre fram. 
 

För att styrelsen skall kunna behandla motioner behöver vi dem senast måndagen den 4 oktober. 
Antingen kan du maila in din motion till oss eller lägga den i brevlådan på adress Ribegatan 77. 
 

Höststädningen 

Ytterligare ett datum att boka i almanackan. Vi tror på en sen vinter och vi vill inte konkurrera med 
Allhelgona-helgen så vi har valt att lägga höststädningen lördagen den 13 november. Mer 
information kommer längre fram. 
 

Områdesansvariga 

Vi har tre områden med områdesansvariga i varje område. Har du några funderingar vad gäller 
området – vänd dig gärna till dem. Det kan gälla förslag till åtgärder vid t ex höststädningen. 
 

Frivilliga  

Som alltid – frivillig arbetskraft emotses. Känner du att du vill dra ett strå till stacken – hör av dig 
till styrelsen.  
 

Parkering – garage 

Vi avslutar detta RibeNytt med parkeringsinformation. Kör in din bil i garaget. Stäng 
garagedörrarna. Parkeringstillstånden är inte till för oss boende. De är till för våra gäster. Tyvärr 
har vi inga lediga platser att hyra ut.  Och håll rent i garaget! 
 

Styrelsen önskar alla en skön höst! 


