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Sommartid

Lekplatser

Vi har stängt på kontoret Århusgatan 169 från midsommar
till 13 augusti. Om det är akuta ärenden så finns det alltid
flera i styrelsen tillgängliga. Skicka gärna ett mail till

I augusti kommer vi att göra en rejäl upprustning av områdets
lekplatser. Säkerhetsbesiktning har gjorts. En del kommer att
repareras och få ny färg, annat kommer bytas ut .
På ett ställe kommer vi att göra ett utomhusgym.

info@arhus.org som bevakas hela tiden.

Garageportar
Efter att testat de nya automatiska portarna så har vi beslutat
att byta de resterande garageportarna. Förberedelserna pågår
för fullt.

Cyklar
I undervåningen på röda garaget finns det cykelställ. Där står
det ett antal cyklar som ser väldigt bortglömda ut. Vi ska i samband med installationen av nya garageportar göra en ny gångdörr där bredvid cykelställen. Detta innebär att du måste ta bort
din cykel därifrån. Återkommer med ett sista datum då cyklarna
måste vara borta.

Ny belysning i området
Belysningen utmed områdets gångvägar börjar bli gammal
och ineffektiv. Nu håller vi på och planerar nya lampor med
bättre ljusutbyte och mycket lägre energiförbrukning

Nycklar till träfflokaler

Nya bommar
Vi har som ni säkert sett börjat
byta ut gamla bommar ut
med gatan på den udda sidan.
Vi kommer att fortsätta att
sätta upp bommar på flera ställen där det är problem med
mycket biltrafik i området - Kom gärna med förslag på ställen
som behöver göras säkrare.

Gräsmattor i området
De gäsmattor vi återställt efter alla extra p-platser överallt i
området som vi hade efter branden har inte återhämtat sig
De är sköra så kör inte med bil på dem även om de är torra!

Information från samfälligheten
kommer via fyra kanaler:

Flera händelser har gjort att vi har blivit tvungna att se över
rutinerna för hantering av nycklar till träfflokalerna.

De kan nu endast kvitteras ut från lokalansvarig eller

ordförande. Se till att vara ute i god tid med att hämta nyckeln

när du vill ha lokalen


Appen Boappa i din telefon
Via e-post
Hemsidan arhus.org
Anslagstavlorna på garagen

Påsar för matavfall
Om du behöver nya bruna matavfallspåsar så
kan du hämta en bunt innanför ytterdörren
vid kontoret Århusgatan 169.

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

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

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

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

