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Kom till Årsstämman!
Den 21 mars har vi årsstämma i Århus Samfällighet Den äger rum kl 19.00 i Kryptan i Kista kyrka.
Det är viktigt att du kommer. Stämman är det ställe där du kan påverka hur samfälligheten fungerar och
komma med idéer om olika förbättringar. Det brukar vara representanter för cirka 40-45 hushåll av 174
möjliga - så kom för det finns gott om plats!

Laddning av elbilar

Nya bommar

Det är förbjudet att ladda elbil från eluttaget som sitter vid
alla platser i garagen. Uttagen är bara dimensionerade för
motorvärmare med timer. Vid laddning av bilar så blir det lätt
överbelastat. Vi arbetar för att få till en lösning där det fungerar med både kapacitet och kostnadsfördelning.

Vi kommer inom kort byta ut ett antal av de gamla utslitna
bommarna vid infarterna in i området på södra sidan av
gatan. Det blir en ny typ av bom som låses upp med garage/
sopnyckeln. Nyckeln måste sitta i hela tiden som bommen
är öppen. Lämna aldrig bommen öppen med nyckeln i låset!

Ny belysning på gröna garaget
Vi har fått flera nya belysningsarmaturer med
bättre ljusutbyte och tittar på olika alternativ för
att förbättra belysningen i hela området med bättre och mer energieffektiva lampor.

Tänk på att grundregeln (enligt skyltning) är att
det är PARKERINGSFÖRBUD på gården. I och
urlastning är tillåten, därefter skall fordonet
lämna gården.

Information kommer fortsättningsvis
Via fyra kanaler

Vårstädning
Lördagen den 14 april kl 10.00 samlas vi och
gör området fint inför sommarsäsongen. Vi
kommer då också sopa rent och spola ur garagen så bilarna måste vara ute innan vi börjar.

Behållare för matavfall



Appen Boappa i din telefon



Via e-post



Hemsidan arhus.org



Anslagstavlor på garagen

Om du inte redan har gjort det - registrera din
e-postadress på formuläret på hemsidan.

Vi har haft ett längre driftstopp på grund av
ett konstruktionsfel. Felet är nu åtgärdat och
de är nu igång igen sedan några veckor.

Klipp häckar och buskar...
så att de inte skymmer sikten och förhindrar framkomligheten
utmed gatan och på andra ställen i området.

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

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

