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God fortsättning på det nya året!

 Kontaktuppgifter styrelsen. Nya styrelsen har haft sitt första möte. Info om medlemmar med 
kontaktuppgifter sätts upp i alla tvättstugor.

 Hemsidan. www.ribegatan.se Glöm inte bort att då och då besöka vår fina hemsida. Där hittar du bra
info om allt möjligt som gäller Ribegatan. Just nu jobbar vi med att uppdatera den allmänna infon om
Ribegatan. Kommer inom några veckor upp på hemsidan.

 Besöksparkeringen på Ribegatan 2 som tillhör Stockholms stad har nu SMS-parkering. Besökare 
till Ribe kan också använda denna parkering och det innebär att vi har tillgång till 15 besöksplatser 
inom vårt område.

 Takfläktar. Instruktion av byte av lager för takfläkt är nu upplagt på hemsidan.

 Snöröjning runt sopbehållare. Vi ber er alla hjälpa till med snöröjning runt våra sopbehållare - dels
runt dem, dels ovanpå dem. Vi har införskaffat snöskyfflar som finns på insidan av varje garage vid 
sopbehållarna. Om det inte är skottat finns det risk för att soptömningen uteblir. Behållarna töms 
varje måndag morgon.

 Extra fjärrkontroller till garageportar. Glöm inte att fylla i och lämna in enkäten om beställning av 
extra fjärrkontroller till de automatiska garageportarna. Sista dag 31 januari. Läggs i brevlådan på 
Ribegatan 77. Gäller alltså endast er som behöver extra kontroll/er.  En fjärrkontroll delas ut till 
varje hushåll utan kostnad. OBS! Man kan alltid komma in i garagen genom att använda nyckel 
också.

 Grannsamverkan. Eftersom vårt område är utsatt för inbrott och inbrottsförsök tipsar polisen om 
ett enkelt sätt att förstärka ytterdörrar och altandörrar genom att montera en sk C-profil i 
dörrkarmen. Polisen rekommenderar också att fönstren förses med fönsterspärrar. Information om 
detta kommer att läggas upp på hemsidan.

 Installation av tvättmaskiner i tvättstuga 2 och 3. Den 26-27 januari kommer maskinerna att 
installeras och då kommer tvättstugorna inte att kunna användas. Sedan är de igång och kan köras 
innan bokningssystemet är igång. Se också info om detta i resp. tvättstuga.

 Värmeförbrukning. Beroende på hur mycket värme och vatten varje hushåll gjort av med under 
året sker en återbetalning av pengar i samband med inbetalning av månadsavgiften. Får man 
pengar tillbaka justeras detta av Fastighetsägarna på fakturan av den månatliga avgiften under de 
första månaderna 2015. Beroende på summan kan detta i vissa fall betyda att man inte fått faktura 
för t ex januari och reducerad summa för februari osv.  

 Värmemätare/Batteribyte. Vi ber samtliga boende på Ribegatan kontrollera om er värmemätare 
fungerar. I det lilla displayfönstret ska man kunna se siffror. Om det är helt svart, dvs inga siffror 
syns, måste batteriet bytas. Kontakta styrelsen omgående så batteribyte kan göras.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ribe Samfällighet

http://www.ribegatan.se/

