Juli 2014
VÄRT ATT VETA

Läget i föreningen
Sedan den nya styrelsen tillträtt har det varit mycket att stå i.
Förutom att en ny grupp ska hitta sina roller och börja arbeta
tillsammans så har vi hunnit med en hel del annat också.

NY HEMSIDA
Vi gjort en ny hemsida. Tanken med den är att skapa en bättre
kommunikation med alla som bor i föreningen och framför allt kunna
uppdatera den ofta. Det finns möjlighet att skriva upp sig på maillista
så du får ett mail varje gång vi uppdaterar den. Som ett komplement
till hemsidan är förhoppningen att få ut Solhemsnytt en gång/månad
så samtliga boende får samma information.

Öppettider - grovsoprum
25-26-27 juli
22-24 augusti
19-21 september
17-19 oktober
Service center
010-442 11 00
servicecenter.stockholm@hsb.se
HSB Felanmälan
Felanmälan sker dagtid
(8-16.30) till servicecenter
eller via www.hsb.se.

FÄLLNING AV BJÖRKAR…
En hel del björkar har fällts i området. Anledningen är att de börjat gå
nedåt mot avloppsledningarna och trycker upp asfalten vilket skulle
kunna göra stor framtida skada. Dessutom ”dricker” en björk mycket
vatten vilket inte är bra för gräset.

… BLIR TILLGÅNG PÅ LEKPLATSER

HSB Jour
08-695 00 00
Hemsida för föreningen
www.ribbyberg.se

Med tiden ska vi ta bort stubbarna och kullarna kommer vara kvar tills
vidare. De kvarvarande stockarna är tänkt att användas till
lekplatserna som lekredskap inom ramen för gårdsprojektet, ett
förslag från en medlem i föreningen vilket var fantastiskt bra tänkt.
Har ni några frågor eller funderingar är det självklart bara att höra av
er. Vi strävar efter att vara tillgängliga så mycket vi kan och glöm inte,
det är vi tillsammans som skapar BRF Ribbyberg.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

”Hemmet är den plats där man kan klia sig var som helst” - Henry Ainsley

TÄNK PÅ ATT

Nyheter i BRF Ribbyberg
LED LAMPOR - VI BLIR MER MILJÖVÄNLIGA
Samtliga lampor i portar, gångar och lyktstolpar kommer att bytas ut
mot LED lampor. Detta för att hålla ner elförbrukningen och för att bli
mer miljövänliga. Bytet beräknas vara klart under hösten.

NYA FÖRRÅD FÖR BARNVAGNAR & RULLATORER
Nu är nya barnvagnsrummen att färdiga att tas i bruk. Det är viktigt
att tänka på att det endast är barnvagnar som används som får stå
där, det är alltså inte ett förråd. Hyllor finns uppsatta för lekredskap
och gallren som funnits där tidigare kommer att rivas på grund av
brandföreskrifterna. Portnyckeln används för att komma in i förråden.

Batterier till yttre ringklocka
Om din yttre ringklocka slutat
fungera kan det bero på att
batterierna är dåliga. Det finns
möjlighet att köpa nya från
föreningen via styrelsen till en
kostnad av 100 kr.
Nycklar till tvättstuga
Har du problem att komma in i
de nya tvättstugorna med dina
gamla nycklar, kontakta
styrelsen så får du hjälp.
Grillning
Får endast ske med elgrill på
balkong och uteplats.

SMÖRJNING AV LÅS
Samtliga nedre lås på dörrarna ska smörjas två gånger/år med ASSA
låsolja. Eftersom det är svårt för alla att göra det kommer vi göra det i
hela området under augusti/september.

NY HEMSIDA FÖR FÖRENINGEN

Vattna sommarblommor
Har ni möjlighet, hjälp till att
vattna de blommor som finns
vid infarten till varje gård.
Blommorna blir glada och det
blir finare omkring oss.

Föreningen har från juni en ny hemsida, www.ribbyberg.se.
Ny mailadress: info@ribbyberg.se.

ÖVERMÅLNING AV KLOTTER PÅ GARAGE
Garagen är nu målade igen efter att ha sanerats från klotter. Sanering
och ommålning kostar föreningen stora pengar så det är viktigt att vi
hjälps åt att anmäla om det händer något.

FÖRENINGENS KRÄFTSKIVA 29 AUGUSTI
Årets kräftskiva kommer att vara på fotbollsplanen och startar kl. 18.
Mer information kommer att finns på hemsidan och i
trappuppgångarna.

”Hemmet är den plats där man kan klia sig var som helst” - Henry Ainsley

