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Höststädning

Lördag den 26 oktober 2019 klockan
10.00 är det dags för gemensam höststädning. Mer information kommer inför städdagen.

Garagen–övervakningskamera
Efter utredning och konsultation med säkerhetsexpert har styrelsen beslutat att för
närvarande inte installera övervakningskameror. Kameraövervakning anses av vår
expert inte alls effektivt. Dessutom är kostnaden stor och det finns även en hel del
problem med b.la. skadegörelse på kameror och utrustning samt ofta svårigheter att
identifiera obehöriga. Styrelsen arbetar vidare och planerar en del andra säkerhetsåtgärder i garagen som att förstärka belysningen, byta lås mm.
OBS! Kontrollera att porten stängs när
du kör ut ur garaget. Kontrollera även att
dörren stängs när du går in och ut ur garaget!

Hobby/Tvätt lokaler

En översyn pågår om vad som behöver renoveras och bytas ut i våra hobby/tvätt lokaler HT 1 och HT 3. Offerter tas in och
beroende på hur omfattande renoveringsbehovet är kan vissa åtgärder behöva flytttas fram till nästa år.

Stenar på gångvägar –bommar

De stenar som finns utlagda på gångvägarna inom området är ett försök att begränsa bil–mopedåkning samt höga farter på cykel. Allt i syfte att förhindra
olyckor. Några stenar kommer snarast att
flyttas för att säkerställa tillgängligheten
till alla hus. Inga nya bommar kommer
att sättas upp i nuläget då vi för närvarande ställt frågor till trafik– och stadsbyggnadskontoren för att få råd om tillgänglighet mm.

Förslag och synpunkter

Styrelsen arbetar för att ta fram en underhålls– och investeringsplan som ska
gälla för 2020 och framåt några år.
Vi tar gärna emot förslag till åtgärder
som du vill ska ingå i planen samt förbättringar och synpunkter i övrigt. Använd gärna våra kanaler nedan. Du kan
också ta kontakt med någon i styrelsen
eller komma in på kontoret när det är
öppet måndagskvällar.

Husens förråd

Flera förråd i området är i behov av renovering och målning. Styrelsen vill här
påminna om att varje husägare har ansvar för underhåll av sitt egna förråd. Inför vårt 40-års jubileum nästa år vill vi
väl alla att vårt område ska se snyggt
och städat ut.

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!

