ÅRHUS NYHETER
NUMMER 4 den 6 augusti 2019 informationsblad för Århus Samfällighetsförening sedan 1980

Kontoret

From den 12 augusti är kontoret på Århusgatan 169 öppet varje måndag mellan
19.30 –20.00.

Garagen–övervakningskamera
Efter försommarens åverkan i gröna garaget med skadegörelse på- och stöld i bilar
håller styrelsen på att undersöka möjlighet
att sätta upp övervakningskameror. Offerter har tagits in och det visar sig att det rör
sig om en hel del pengar för installation,
service mm varje år. Kontroll har gjorts
med Datainspektionen och vi kan själva,
inom samfälligheten, besluta om kameraövervakning i garage. Bestämmelser i
GDPR—Dataskyddsförordningen måste
dock noga beaktas. Styrelsen arbetar vidare med frågan.
OBS! Kontrollera noga att porten stängs
när du kör ut ur garaget. Kontrollera även
noga att dörren stängs när du går in och ut
ur garaget!

Skymd sikt

Fortfarande hänger det ned grenar från
häckar och buskar längs med Århusgatan
så att sikten är skymd. Kontrollera och
åtgärda det som behövs vid din fastighet. Se regler enligt länk nedan.
https://www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/
Klipp-hackar-och-trad-for-sakrare-gator/

Sopor från hushållen
Observera! Tyvärr sker det fortfa-

rande att sopor ställs utanför sopbehållarna. Skärpning behövs och vi måste
var och en bidra till att sköta vårt område!

Garbage from the household
Notice! Unfortunately it still happens
that garbage leaves outside the containers. Sharpe up! Each of us need to
contribute to take care of our area!

Stenar på gångvägar—lekplatser

Stenar finns nu utlagda på gångvägarna
inom Århus. Detta är ett försök att begränsa bil–mopedåkning samt höga farter på cykel. Allt i syfte att förhindra
olyckor. Några stenar kommer att flyttas
för att säkerställa tillgängligheten till
alla hus.
Förbättningar av underlag vid både lekplatsen och gymmet kommer att göras
under augusti. Sand har bytts i lekplatsernas sandlådor.

Förslag och synpunkter

Styrelsen tar gärna emot förslag till förbättringar och synpunkter. Detta gör du
enklast via våra kanaler nedan. Du kan
också ta kontakt med någon i styrelsen
eller komma in på kontoret när det är öppet måndagskvällar.

Information från föreningen kommer via fyra kanaler
•

Appen B

•

E-post

•

Hemsidan arhus.org

•

Anslagstavlor på garagen

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

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

