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 Viktig information om Årsstämman! 

Ordinarie stämma för Århus samfällighetsförening flyttas till Lördag 28 
Mars 2020, kl. 11:00 

Plats: Utomhus framför Århusgatan 169 (Styrelselokalen) 

Detta på grund av COVID-19 som gör att vi inte kan använda den vanliga lokalen till stäm-
man.  
 

Gå inte till mötet om du tillhör en riskgrupp, har minsta sjukdomsymptom eller varit i kon-
takt med någon som är Coronasmittad. 
 

Du kan fortfarande vara med och rösta på två andra sätt. 

• Skicka ombud, som ska ha din skriftliga fullmakt 

• Genom din dator och programmet Zoom (bra instruktioner finns t.ex. på http://
utmaning.smartamaten.se/hur-du-anvander-zoom/ ). Vill ni vara med genom zoom, 
skicka då ett e-mail till info@arhus.org senast torsdag 26 mars. Möteslänken skickas 
till alla som har anmält sig senast 27 mars kl 20:00.  

 
Det kan blir flera restriktioner angående samlingar. Blir det fler förändringar vill vi ge-
nomföra stämman nu för att säkerställa att föreningen har intäkter och en giltig budget.  
 

Håll koll på webbsidan arhus.org, anslagstavlor vid garagen och gå med i föreningens hu-
vudkommunikationsmedel boappa genom boappa.com på dator och e-mail eller appen 
som man laddar ned på mobilen. 
 

Frågor? Skicka dem genom Boappa eller till info@arhus.org 

 

http://utmaning.smartamaten.se/hur-du-anvander-zoom/
http://utmaning.smartamaten.se/hur-du-anvander-zoom/
mailto:info@arhus.org


 

Föreningskontoret stängt  

Kontoret kommer att hålla stängt tills vi-

dare. Styrelsen bedömer fortlöpande hur 

länge vi ska hålla stängt utifrån aktuellt 

läge i samhället när det gäller Coro-

nasmittan.  
 

Om du behöver komma i kontakt  med 

styrelsen kan du mejla till: 

info@arhus.org eller ringa någon i sty-

relsen. Information läggs även ut på vår 

hemsida: www.arhus.org  samt  sätts 

upp på anslagstavlorna på garagen.  

 

Behöver dina grannar hjälp 

I dessa tider behöver vi hjälpa varandra 

och särskild omtanke om de äldre som 

bor i vårt område. Kolla om du kan hjälpa 

till att handla mat eller hjälpa till på annat 

sätt. 
 

      

Städdag 

Det blir inte någon gemensam städdag 

men vi kommer att beställa containers 

för ris och löv till den 9 maj.  

Du kan gärna städa innan och samla ris 

och löv och förvara i plastsäckar på din 

egna tomt till den 9 maj.  

 

  
 
 

Information från föreningen kommer via fyra kanaler 

• Appen Boappa  

• E-post 

• Hemsidan arhus.org 

• Anslagstavlor på garagen  

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

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