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Höststädning lördag 26 oktober
Nu är det dags att städa och göra fint i vår utemiljö inom Århus. Välkomna till vår gemensamma städdag den 26 oktober 10.00. Vi börjar först med att städa de gemensamma ytorna.
Utsedda städledare kan informera om vilka ytor som gäller för just ditt hus.

Garagen

OBS! Garagen ska sopas och därför måste alla bilar och allt som står på golvet köras ut senast klockan
08.00 den 26 oktober.

Container

Observera att i de två containers som är uppställda på Århusgatan får endast trädgårdsavfall, löv och mindre ris slängas. Använd de gröna tömningsbara säckarna som delas ut
av städledaren.

Grovt ris, grenar och trädstammar..

läggs i en hög på gräsmattan bakom gröna garaget mot Jyllandsgatan

Klipp häckar och buskar...

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

Efter städning
När vi är klara med vår gemensamma städning, vid 12-tiden är alla välkomna till H/T lokalen Århusgatan
31 för korv med dricka och kaffe.

Övrig information
Bommar och stenar-Inför årsmötet nästa år kommer styrelsen att lämna förslag (propositioner) som
gäller placering av bommar och stenar på infarter samt gång-och cykelvägar inom Århus. Nästan samtliga
stenar kommer nu snarast att flyttas åt sidan för att snöplogning ska kunna utföras.

Gruppavtal COM-hem -Gruppavtalet med COM– hem gäller tom den 30 juni 2020. Styrelsen kommer därefter inte längre att kunna hantera gruppavtalet med COM-hem. Det betyder att var och en kan
komma att behöva teckna egna avtal för bredband, TV och telefon. Några medlemmar inom Århus håller
nu på att utreda frågan om att bilda en ekonomisk förening som kan hantera gruppavtalet med COM-hem.
Mer information kommer vartefter.

Information från föreningen kommer via fyra kanaler
•

Appen B

•

E-post

•

Hemsidan arhus.org

•

Anslagstavlor på garagen

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

