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Fakturor

Föreningskontoret stängt

Styrelsen vill meddela att fakturan som hade
förfallodag den 30 maj 2020 delvis blivit felaktig. På fakturan angavs att betalningsperioden omfattade 2020-04-01--06-30.
Föregående faktura med förfallodag den 1
mars 2020 omfattade betalningsperioden 2020
-02-01—04-30. Detta betyder att betalning för
april gjorts två gånger. Styrelsen beklagar
verkligen denna felaktighet.

Kontoret är fortfarande stängt tills vidare. Styrelsen bedömer fortlöpande hur länge vi ska
hålla stängt utifrån aktuellt läge i samhället när
det gäller Coronasmittan.

Felaktigheten rättas upp på sådant sätt att
nästa faktura med förfallodag 30 september
(betalning för perioden 2020-10-01--12-31)
kommer att omfatta två månadsbelopp istället för tre.
Några av oss i samfälligheten drabbas säkert
av de ekonomiska effekter som COVID 19
medför. Ta kontakt med styrelsen om det finns
svårigheter med att betala fakturan på medlemsavgiften. Vänta inte tills föreningen sänder påminnelse eller att det blir ett inkassoärende.

Fakturor via mail

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen
kan du mejla till: info@arhus.org eller ringa
någon i styrelsen. Information läggs även ut på
vår hemsida: arhus.org samt sätts upp på anslagstavlorna på garagen.

Styrelsen vill önska alla boende
inom Århus en fin sommar!
I denna tid med många restriktioner och begränsad rörelsefrihet har vi ändå en ljus och fin sommar att se fram emot. Vi har i närområdet en
fantastisk fin natur och det är lätt att komma ut
på promenad, en cykeltur eller varför inte en
picknik.
Tyvärr måste vi tills vidare skjuta fram
40-års jubiléet för Århus. Det finns inte någon
möjlighet att genomföra detta nu i sommar med
de restriktioner som för närvarande gäller.

Det underlättar mycket för kassören om fakturor kan sändas via mail istället för att delas ut
manuellt i brevlådan. Du som vill ha fakturor via mail kan meddela detta till
ekonomi@arhus.org.

Ägarbyte/ägarförändring
Blankett för uppgifter vid ägarbyte/
ägarförändring, finns framtagen av styrelsen,
se vidare på vår Hemsida: arhus.org
Information från föreningen kommer via fyra kanaler
•

Appen Boappa

•

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!

