
  

 
 

Nyhetsbrev 2/2018 
 

Föreningsstämma 
  

Datum för föreningsstämma är satt till 31 maj 2018 kl 18.30. Kallelse, dagordning 
och årsredovisning för 2017 kommer delas ut i god tid före föreningsstämman. 

Styrelsen hoppas på stort deltagande. 
 
 

Styrelsearbete 
Om det är någon som är intresserad av att sitta/arbeta i styrelsen kontakta 

valberedningens två medlemmar, Jim Roslund eller Marilyn Pettersson. 
 
 

Tvättstugan 

Ta en extra titt i mangelrummet när du är nere och tvättar om det är något som du 

glömt och som ligger i klädhögen. Efter den 31 mars 2018 kommer vi skänka det 

som ligger där till välgörenhet. 

För allas trevnads skull; vänligen städa efter er när ni använt tvättstugan och var 

speciellt uppmärksam på att när ni använder tvätt och torktumlare för kläder och 

textilier med djurhår på att vara extra noggranna vid avtorkningen av lokal och 

maskiner. 

 

Cykelstädning 

Styrelsen har under februari månad försökt städa bland våra cyklar, cykeldelar, 

takboxar mm som fanns i källaren. Cyklar och dylikt har ställts undan och kan mot 

beskrivning återgå till dess ägare. 2018-04-30 kastas resterande material. 

 

Hissar 

Det har bytts ut vissa knappar i hissarna men det är kanske fler som behöver bytas. 

Kontakta gärna styrelsen om ni hittar fler som fungerar dåligt. 

 

 



Ombyggnad och renovering 

Ombyggnad och renoveringar skall alltid anmälas till styrelsen. Styrelsen kommer 

därefter att gå igen med samtliga vad som gäller deras ärende. Det är viktigt att alla 

använder sig av godkända företag när det gäller elektrikerföretag, vatten och 

avlopp mm. 

 

Stambytet 

Stambytet börjar äntligen bli klart. Alla nya ledningar i schakt, trapphus och 

lägenheter är klara. Inklädnader är monterade och målade. Undertaken i 

våningsplanen är uppsatta och många har säkert märkt att de har en ljuddämpande 

effekt. Återstående arbeten är den nya vattenservisen från gatan och in till 

värmecentralen som innebär grävningsarbete, samt täckskivorna utanför schakten i 

trapphusen. Prov på täckskiva målad i den beslutade kulören kommer att monteras 

i A-trappan inom kort. Hela entreprenaden skall enligt tidplanen vara färdigställd 

vecka 17. 

 

Porttelefoner 

Ni som önskar byta ut er nuvarande porttelefon till en ny. Kontakta Ulf Hempel på 

Elselect, 040-988590 eller ulf@elselect.se. Pris inklusive porttelefon, arbete och 

moms 1250:-. Alla medlemmar får själv bekosta bytet och ta kontakt med 

leverantören. 

 

 

Ovälkommna gäster! 

De senaste åren har Ribersborg fått ett allt större problem med råttor. Det som 

attraherar råttor är mat. Stödfordring av fåglar och dålig hantering av sopor med 

matrester är alltså starkt bidragande orsaker till problemet. Natten mot fredag hade 

vi påhälsning i vårt miljöhus. Det såg ut som om huliganer hade röjt där på natten. 

(Se bild). Det är alltså av största vikt att vi hanterar soporna på ett sådant sätt att vi 

inte inbjuder till fler oönskade besök. Således: avfallet skall vara i omfattning och 

mängd för normala hushåll. Vi kan ibland hitta storköksförpackningar med 

matrester, stora kartonger som inte är hopslagna, frigolitförpackningar för hela 

möblemang etc. Sistnämnda produkter skall forslas till sopstationerna Ollebo eller 

Spillepengen. 
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