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Inför sommaruppehållet vill vi förmedla några sista punkter till alla boende på 

Ribegatan.  

 

Viktigt!!!! Glöm inte att klippa häckar som vetter ut mot trottoarer och gångar. 
 Ibland är det svårt att gå förbi häckar som lutar sig över trottoarer och gångar. Sikten blir också 

avsevärt försämrad. Tänk på det här när ni klipper era häckar. Det är hög tid att tukta dem på alla 

sidor. 
 

De nya garageportarna 
 När det gäller de nya garageportarna är det styrelsens uppfattning att de fungerar bra. Tack för alla 

positiva kommentarer vi fått.  

Dock har det visat sig att porten till garage 109 vid upprepade tillfällen inte stängt. Vid 

kontroll har det visat sig att någon dragit i snöret med den gröna kulan. Detta frikopplar hela det 

automatiska maskineriet (=nödöppning). Resultat blir att stängningsautomatiken är bortkopplad och 

porten står öppen.  

 

Vi ber alla att INTE röra nödöppningen annat än i en ren nödsituation. 
 

För återställa portens funktion igen efter att nödöppning aktiverats gäller följande: 

1. Dra i repet med den röda kulan för att koppla in maskineriets koppling. 

2. Dra i porten så att maskineriet ”kuggar” in på rätt sätt. 

Använd garageportarna enbart för passering med fordon. Använd dörrarna vid sidan om i övrigt. 

Josif Oplopiadis är ansvarig för våra garage och kontaktas vid driftstörningar. 

 

Gräsytan vid garage 107 
 När det gäller ersättning för återställandet av gräsytan bakom garage 107 har vi haft två möten med 

Finska skolan den senaste månaden utan att komma till någon överenskommelse. Eftersom det är 

skolans barn som till största delen utnyttjat ytan och därmed också slitit ner den genom lek och 

bollspel anser styrelsen att det är logiskt att vi delar på kostnaden.  

Det som behöver göras är att fylla upp med singel närmast garagelängan, rensa avlopp och 

dräneringar som fyllts med jord och sten, samt asfaltering och nytt gräs. Eftersom summan för detta 

arbete är relativt hög innebär det att vi inte sätter igång med arbetet så länge vi inte nått en 

uppgörelse med skolan. Frågan tas upp på kommande årsstämma.  

 

 

 

 

Till slut vill Styrelsen för Ribe Samfällighet 

önska alla boende en riktigt skön sommar. 
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