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Skräp i garagen. Det börjar fyllas på av diverse ”skräp” eller material i garagen utöver bilar 

och däck. Observera att det inte är tillåtet att förvara brännbart material pga brandrisk. Se 

över er garageplats och ta bort sådant som är brandfarligt eller inte hör hemma där. Vi har 

under de senaste åren råkat ut för garagebränder i grannkvarteren och för att minimera risken 

är det här en första åtgärd. I somras upptäcktes att en utomstående person hällt ut en dunk 

med spolarvätska och försökte slanga bensin ur en bil som stod parkerad. Låt oss gemensamt 

hjälpas åt att försvåra för oönskade individer att ställa till problem i garagen. 

 

Brandvarnare i husen. Som ni vet ska numera brandvarnare finnas i varje bostad. Se över 

era brandvarnare och kolla batteri minst en gång om året. Eftersom vi bor i flervåningshus är 

det viktigt att ha minst en brandvarnare på varje våning. Det finns seriekopplade 

brandvarnare att köpa som innebär att börjar det brinna eller komma rök på en våning larmar 

alla brandvarnare i huset. Detta gör att man kan spara värdefull tid att rädda både sig själv, 

andra och ev ägodelar om olyckan skulle vara framme. 

 

Avläsning av värme och vatten. Från och med i år blir det sk fjärravläsning av vår värme- 

och vattenförbrukning. Detta sker i slutet av augusti av Techem, det bolag som installerade 

de nya mätarna i husen i våras. Mao blir det ingen manuell avläsning som tidigare. 

 

Takfläktar. Det har visat sig att flera husägare har hört av sig till styrelsen om takfläktar 

som behöver bytas/lagas mm. En husägare fick kontakt med en ventilationsfirma i 

Sollentuna som gjorde ett föredömligt jobb. Här följer uppgifter om dem. Läggs också in på 

hemsidan.  

Edsbergs Ventilation 

Carlos San Martin 

Skyttevägen 21, 2tr 

192 58 Sollentuna 

Tel: 08/51 98 34 66 Mobil: 070/771 37 69 

Mejladress: info@edsbergsvent.se 

Hemsida: www.edsbergsvent.se 

 

Motioner till årsstämman. Motioner till årsstämman i november ska vara styrelsen 

tillhanda senast den 30 september. Mejlas till styrelsen@ribegatan.se 

eller läggs i brevlådan utanför tvättstugan i område 3, Ribegatan 77. 

 

Men önskan om en härlig höst! 

Styrelsen i Ribe Samfällighet 
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