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OBS! Det är absolut förbjudet att parkera inne på området. Tyvärr har det missbrukats i 

hög grad den senaste tiden. Det är svårt att komma åt och ploga/sanda för plogningsfirman, 

utryckningsfordon kommer inte fram mm. Det som gäller är ur- och ilastning i bilen, ca 15 

minuter. Behöver man mer tid gäller att så länge det är rörelse runt bilen, t ex vid flytt är det 

tillåtet att stå längre tid. EuroPark kommer framöver att skärpa sin bevakning när det gäller 

felparkering inne i området.  

 

Onödiga tutningar. Något annat som uppmärksammats av boende med hus utmed 

Ribegatan är att det till och från förekommer onödiga tutningar, troligen från väntande bilar. 

Tänk på att detta är väldigt störande för de som bor närmast.  

 

30 km/h. Det är maxhastigheten på Ribegatan. Samma hastighet som Jyllandsgatan. Tyvärr 

ser vi bilar som kör betydligt fortare. Många personer, både stora och små, rör sig vid gatan 

och korsar den. 

 

Garageportarna är nyligen servade. Det görs en gång om året. 

 

Oklippta häckar. Trots tidigare påminnelser är det fortfarande oklippta häckar som hänger 

över gångvägarna. Tidvis har plogbilen haft svårt att komma fram och häckarna skrapar även 

mot vanliga bilar. Tänk på detta vid vårstädningen och se till att kapa av dem. Gäller 

naturligtvis också de häckar som vetter mot trottoaren på Ribegatan. 

 

Nu ska det bli fint i vårt område. Under våren kommer firman Lövhagens/Raines att kapa 

träd, plantera, fixa till lekplatser mm. Arbetet startar inom några veckor. 

Information Tvättstugor/Hobbylokaler vid Ribegatan 50, 77 och 216 

Styrelsen har under februari införskaffat och monterat nya låscylindrar till ytterdörrarna i 

lokalerna. Ytterdörrarna kan nu låsas upp i område 1 ,2 och 3 med den tvättstugenyckel som 

man innehar sedan tidigare. Det innebär alltså större flexibilitet att boka och använda alla tre 

lokalerna/tvättstugorna av de boende i området. 

Lokalerna bokas i bokningssystemet vid respektive lokal med den egna bokningsbrickan som 

tidigare. 

Regler vid användande av hobbylokalerna. På hemsidan kan ni också läsa de regler som 

gäller vid användning av hobbylokalerna. Tyvärr har det förekommit missbruk och slarv i 

form av kvarlämnat skräp, störande ljud, rökning, städning mm. Viktigt att detta respekteras 

av alla. Även om lokalen används av någon annan är det fastighetsägaren (som bokat) som 

har det yttersta ansvaret för att lokalerna används på rätt sätt. 
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