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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  

 

Årsstämma 
Årsstämma är bokat till den torsdagen den 
26 mars 2020, klockan 19.00. Kallelse och 
handlingar inför årsstämman kommer se-
nare.  

Motioner från medlemmar med förslag 
som rör föreningens verksamhet ska vara 
inkomna till styrelsen senast den 31 janu-
ari 2020.  

Anmäl senast vid årsstämman om du är 
intresserad av att vara aktiv i styrelsen.  

Dröjsmålsavgift faktura  

Vid försenad betalning av kvartalsavavgif-
ten kommer en dröjsmålsavgift på 60 kro-
nor att tas ut.  

Byte av nycklar till garagen   

Som styrelsen tidigare informerat om kom-
mer låsen till samtliga garage att bytas ut. 
Anledningen till detta är att det idag är 
många nycklar i omlopp och ur säkerhets-
synpunkt behöver antalet nycklar begrän-
sas. Det blir olika nycklar till varje garage.  

Nyckeln kommer inte att vara kopie-
ringsbar.  

OBS! Det är du som är husägare som 
ska kvittera ut en ny nyckel som bara går 
till det garage där du har/hyr plats för din 
bil.  

OBS! Om du som är husägare hyr ut ditt 
hus men absolut inte kan kvittera ut nyck-
eln själv och därför vill du att hyresgästen 
ska  kvittera ut nyckeln.  

 

I detta fall måste du lämna en skriftlig 
fullmakt som din hyresgäst ska ha med 
sig för att kunna kvittera ut den nya 
nyckeln. 

I fullmakten ska det framgå  

• Hyresgästens namn och adress samt vil-
ken garageplats det gäller.  

• Fullmakten ska vara underskriven av 
husägaren med uppgift om telefon– och 
adressuppgifter där husägaren vid behov 
kan nås. 

Hyresgästen ska kunna legitimera sig vid 
kvittensen. 

Den nya nyckeln använder du när du går 
in och ut ur garaget genom sidodörren. 
Handsändaren ska endast användas när 
du kör in och ut ur garaget med bil.  
 

Du kvitterar ut din nya nyckel följande 
datum på kontoret Århusgatan 169 
Gula garaget tis 4 februari kl. 19.00-20.00 

Gröna garaget ons 5 februari  kl. 19.00-20.00  

Röda garaget tis 11 februari  kl. 19.00-20.00 

Ons 12 februari kl. 19.00-20.00 är reservdag  

Efter den 12 februari och under den 
veckan kommer låsen att bytas ut i gara-
gen.  
 

Nyckel till sopcontainers, bom-
mar och tvättlokaler 
Den nyckel som du idag använder för att 
öppna och stänga bommar, sopcontainers 
och tvättlokaler med blir det ingen för-
ändring för. 

.  


