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Scanna koden med Din mobil 
för att komma till arhus.org 

 

 
 Gå in regelbundet på appen ”Boappa” och arhus.org! 

Information från föreningen kommer via fyra kanaler 

• Appen B  

• E-post 

• Hemsidan arhus.org 

• Anslagstavlor på garagen  

Höststädningen 
 

Det var en blöt och kall dag för höststäd-
ning. Stort tack till den tappra skara som 
städade och gjorde fint inom vårt gemen-
samma område i samfälligheten under lör-
dagen. Det smakade gott med varmkorv 
och kaffe efter arbetets slut. Ni som var 
ute och städade redan under fredagen hade 
bättre tur med vädret. Stort tack ni också 
för att ni städade en del av våra gemen-
samma ytor.  
 

Garagen-säkerhet  

Som styrelsen tidigare informerat om kom-
mer det inte att installeras några övervak-
ningskameror i garagen. Anledningen till 
detta är att kameraövervakning inte kan 
anses så effektivt som vi skulle vilja. Kost-
naden är stor och det finns även en hel del 
problem med b.la. skadegörelse på kame-
ror och utrustning samt ofta svårigheter att 
identifiera obehöriga.      

               

Styrelsen har arbetat vidare och beslu-
tat om följande åtgärder.  

Inom kort kommer låsen till samtliga ga-
rage att bytas ut. Idag är det många nycklar 
i omlopp och antalet nycklar behöver be-
gränsas. Det blir olika nycklar till varje ga-
rage. Du får kvittera ut en nyckel som bara 
går till det garage där du har/hyr plats för 
din bil. Nyckeln kommer inte att vara                         
kopieringsbar.  

Den nyckel som du idag har för att 
öppna bommar och sopcontainers blir 
det ingen förändring för. Styrelsen åter-
kommer med närmare information om 
när det är dags att byta låsen och hur och 
när du kan kvittera ut din nyckel.  
 

Vidare pågår en översyn av brandsäker-
heten i garagen samt i hobby/
tvättlokalerna. Det gäller brandlarm och 
släckare.  
 

Inför årsstämman kommer styrelsen att 
lägga fram förslag i investeringsplanen  
för att byta ut och förstärka belysningen 
i garagen.  
 

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd har 
styrelsen beslutat att underväggarna i ga-
ragen ska målas vita för att förstärka lju-
set och ta bort mörka ytor i garagen.  
 

Förslag och synpunkter 
Styrelsen arbetar för att ta fram en un-
derhålls– och  investeringsplan som ska 
gälla för 2020 och framåt några år.  
Vi tar gärna emot förslag till åtgärder 
som du vill ska ingå i planen samt för-
bättringar och synpunkter i övrigt. An-
vänd gärna våra kanaler nedan. Du kan 
också ta kontakt med någon i styrelsen 
eller komma in på kontoret när det är  
öppet måndagskvällar.    

 


