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Säkerhetshöjande åtgärder
Vissa oroligheter har förekommit under sommaren med bl.a okända personer som uppehållit sig vid förråden intill gula garaget.
Polis har tillkallats några gånger. Styrelsen
uppmanar alla husägare att hålla häckar och
buskar på en lägre nivå så att det går att se
över och vara observant samt ringa polisen
112 vid behov när man misstänker pågående
brott. Här måste vi alla boende hjälpas åt.
Detta gäller även för styrelsen som inte heller
har andra mandat för att vidta åtgärder.
Styrelsen kan däremot och har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder runt de aktuella
förråden för att insynen ska bli bättre. Ett
plank har tagits bort och buskar klippts ned.
Vi gör också en översyn om belysningen behöver förstärkas speciellt på ställen där insynen är dålig.

Utemiljön i Århus
En översyn av föreningens träd har gjorts.
Flera träd är stora och i stort behov av beskärning samt utglesning av grenar. Detta arbete
kommer att påbörjas snarast. Ett träd vid gula
garaget tas ned pga delvis murken stam.
Renoveringen av lekplatserna kommer äntligen att påbörjas inom kort. Vissa nyplanteringar kommer att göras b.la vid gröna garaget
mot Århusgatan.

Höststädning
Vi planerar att ha en gemensam städdag den
17 oktober. Styrelsen återkommer med information om hur städdagen ska organiseras.

Fakturor
Observera! Det är mycket viktigt att alla

husägare betalar alla sina fakturor som avser medlemsavgiften. Ta omedelbart 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.
Styrelsen vill meddela att den delvis felaktiga
fakturan som hade förfallodag den 30 maj 2020
nu har rättats. Den senaste fakturan med förfallodag 30 september är betalning för perioden
2020-10-01--12-31 och omfattar två månadsbelopp istället för tre.

Valberedning efterlyses
Flera poster i styrelsen kommer att behöva fyllas under nästa år. Det är därför viktigt att en
valberedning snart börjar sitt arbete med att
hitta ersättare så att en styrelse kan tillsättas på
årsstämman i mars 2021.
Du som är intresserad att ingå i valberedningen
anmäl dig snarast till föreningens ordförande
Pieter Wezeman. Arvode betalas med 600 kr.

Föreningskontoret Århusg 169
Föreningskontoret öppnar igen med början
måndag den 31 augusti kl 19.30-20.00. Kontoret kommer därefter att hålla öppet var 14:e
måndag samma tid så nästa gång blir därmed
den 14 september och likadant framåt.
Besök bara kontoret om det verkligen
behövs, håll avstånd och gå inte dit om du
har sjukdomssymptom (corona).

Information från föreningen kommer via fyra kanaler
•

Appen Boappa

•

E-post

•

Hemsidan arhus.org

•

Anslagstavlor på garagen

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

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

