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Bommar

Extra föreningsstämma

Vi har bytt ut flera av de utslitna bommarna tidigare
under året.
Vi har nu en diskussion med polisen om placering av
flera bommar runt om i området. De har ett stort projekt över hela Järva där man ser över alla bommar och
avspärrningar för att få i alla trafikseparerade områden. Återkommer om detta

Måndagen den 22 oktober kl 18.30 i hobby/tvättlokalen
Århusgatan 58 kommer vi att hålla en extra föreningsstämma. I en juridisk genomgång har det visat sig att dokumentationen från tidigare stämmor måste förtydligas.
Se kallelse i din brevlåda.

Elektriska portar i alla tre garage
Påminnelse! Tänk på att grundregeln (enligt skyltning)
är att det är PARKERINGSFÖRBUD på gårdar och gångvägar. I och urlastning är tillåten, därefter ska fordonet
lämna gården.

Nu har vi kommit till det läge vi strävat mot
länge. Elektriska portar i alla tre garage som
stänger automatiskt direkt efter passage.
En större säkerhet och enklare in och utfart för
alla. De elektriska portarna som har varit i drift
över ett år i gröna garaget har visat sig vara bra
och driftsäkra.
Som ni vet så bör man inte trycka upp porten när man ska gå in
eller ut. Därför har vi nu installerat en gångdörr på de ställen som
inte hade det förut.

Vi behöver:
Personer som kan ställa upp i valberedningen. Ta kontakt med någon
i styrelsen om du har några frågor
om uppdraget.

Höststädning
Lördagen den 10 november kl 10.00 samlas vi och städar
området inför vintern.

Information från föreningen
kommer
Via fyra kanaler

Lekplatser mm
Nu i oktober kommer vi att uppgradera våra lekplatser med
en hel del ny utrustning.
Ett utegym kommer också på gräsmattan längst bort på udda
sidan



Appen Boappa i din telefon



Via e-post



Hemsidan arhus.org



Anslagstavlor på garagen

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

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

