
RIBE-info 2 - februari 2015  www.ribegatan.se

Värmemätare
Påminnelse om att kontrollera er värmemätare.

Siffror i displayen/sifferfönstret = allt okej.
Svart fönster utan siffror = kontakta styrelsen för batteribyte. Mejla styrelsen@ribegatan.se eller 
kontakta någon medlem direkt. Kontaktuppgifter finns på hemsidan samt uppsatt i tvättstugorna.

 Bokningsbrickor till tvättstuga i område 2 och 3. Nu är installation av nya tvättmaskiner 
klart och det nya bokningssystemet med bricka börjar gälla den 1 mars. 

     OBS! Brickor kommer att delas ut lördagen den 21 februari. 
Tvättstuga 3 klockan 10.00-12.00. Gäller boende på Ribegatan 3-99. Hämtas i tvättstuga 3.
Tvättstuga 2 klockan 13.00-15.00. Gäller boende på Ribegatan 120-238. Hämtas i tvättstuga 2.

Om tiden inte passar finns en reservtid måndag kväll den 23 februari kl 18.00-20.00. Då hämtas 
brickor i tvättstuga 3 Ribegatan 77 för både område 2 och 3. 
Har ni av någon anledning inte möjlighet att lösa ut brickan någon av ovanstående tider kan ni 
kontakta Lotta Gravenius, tel 073 7510878.

 Våra hobbylokaler kan bokas kostnadsfritt. Det innebär att den som lånar lokalen också städar 
efter användning – golv, kök, toalett, hall, tömmer sopor, tömmer askkopp om sådan använts utanför 
lokalen mm. Nyinköpt städutrustning + rengöringsmedel finns i varje lokal.

 Inbrott. Tyvärr har vårt område utsatts för ytterligare inbrottsförsök. Läs mer på hemsidan vad ni 
kan göra för att förstärka dörrar mm. Hjälp till att hålla koll på grannars hus om de är bortresta. 
Signalera inte er egen bortovaro genom t ex nerdragna persienner mm. Ni som har Facebook kan gå 
med i den slutna gruppen Grannsamverkan i kv Ribe, Kista. Där får ni uppdateringar och tips om hur 
vi kan skydda oss och hjälpa andra.

 Nya garageportar kommer att installeras under vecka 11-12. Mer information om detta kommer 
senare.

 Snöröjning. Den entreprenör som vi anlitar har som de flesta snöröjare i Stockholm haft problem 
med att ge den service vi önskat sedan nyår. Detta har inneburit långa tider, i vissa fall ett dygn, innan
de kommit och röjt undan samt halkbekämpat. Vi har haft upprepad kontakt vid varje tillfälle och 
tryckt på att de ska utföra sina tjänster. I samband med det senaste mötet lovade de att höja 
servicegraden. Vi kommer att ta upp detta igen och försöka hitta alternativa företag inför nästa 
säsong. Kom ihåg: Boendeformen samfällighet innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter 
från alla boende i området att delta, undantaget de som av hälsoskäl inte kan, i områdets snöröjning. 
Boende förväntas bidra med såväl kompletterande snöröjning och sandning där det behövs. Sandlådor
finns utplacerade på strategiska ställen för detta ändamål.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ribe Samfällighet
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