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RibeNytt 3/2011 

Årsstämma den 24 november 
Boka redan nu in detta datum 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/kaka i församlingssalen kl 18:30. 
 

För att styrelsen skall kunna behandla motioner behöver vi dem senast den 15 oktober. Du kan 
antingen skicka din motion via e-post till oss på styrelsen@ribegatan.se eller lägga den i brevlådan 
på Ribegatan 77 (tvättstugan omr 3). 
 

Höststädning/arbetsdag 12 november 
Ytterligare ett datum att boka i almanackan. Vi tror på en sen vinter och vi vill inte konkurrera med 
Allhelgonahelgen så vi har valt att lägga höststädningen lördagen den 12 november.  
 

Vi ses vid tvättstugan kl.10.00 på respektive område. Områdesansvarig delar då ut arbetsuppgifter 
och är öppna för förslag på arbetsuppgifter sedan de nödvändiga uppgifterna fördelats.  
Mer information någon vecka innan arbetsdagen. 
 

Garagemålningen 
Nu är garagen i stort sett färdiga och endast en del mindre jobb återstår. Arbetsgruppen har utfört 
ett nödvändigt och förträffligt arbete! Kostnaden har kunnat hållas till en lägre nivå tack vare 
frivilliga insatser från medlemmar som då har fått ersättning.  
 

Nya tvättider i våra tvättstugor 
För att öka användandet av tvättstugorna har styrelsen beslutat att införa 2½-timmes pass. 
Kostnaden blir då 20:-/pass och förhoppningsvis kan det bli mer attraktivt att ex.vis tvätta och 
mangla dukar eller för småhushåll .  
De olika tvättpassen börjar som tidigare vid 07:00 och slutar 22:00. Vill man tvätta 5 timmar får 
man boka 2 pass och då blir kostnaden 40:- som tidigare. 
 

Parkering – garage 
Åter igen vill vi påminna om att köra in din bil i garaget och KOM IHÅG! Stäng garagedörrarna, 
vilket  är hela avsikten med ett garage med låsbara dörrar! 
 

Byta lockläkt? 
Lundquist & Lindroth i Sigtuna hyvlar vår lockläkt. De har lagt upp ett artikelnummer som de 

kallar "Kälad Ribeläkt".  Adress och ritning på lockläkten finner du på vår hemsida 

www.ribegatan.se under Länkar & Tips. 

 
Hälsningar från styrelsen! 
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