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Höststädning!

Häckar och buskar

Vi kommer att ha en gemensam städdag den 17 oktober kl 10.00. Vi börjar
med att först städa de gemensamma
ytorna. Utsedda städledare kan informera om vilka ytor som gäller för just
ditt hus och område.
Pandemin med coronaviruset pågår fortfarande i samhället. Det är därför mycket viktigt
att hålla avstånd till varandra under städningen. Kom inte till städdagen om du har sjukdomssymptom.

Klipp häckar och buskar ända ned mot Århusgatan så de inte skymmer sikten och framkomligheten för fordon. Det är du som bor på jämna
nummer med tomt ned mot Århusgatan som
främst har detta ansvar.

Garagen

När vi är klara med vår gemensamma städning
vid ca 12.15 är alla välkomna till H/T lokalen
Århusgatan 31 där vi serverar dryck i flaska eller burk samt smörgås i paket. Viktigt att alla
håller avstånd till varandra utanför lokalen.

OBS! Garagen ska sopas och därför måste alla
bilar och allt övrigt som står på golvet i garagen köras ut senast kl 08.00 den 17 oktober.
Parkera bilarna på parkeringsplatser inom Århus samt på Århusgatan.

Container
Två containers kommer att stå uppställda på
Århusgatan.
OBS! Endast trädgårdsavfall, löv och mindre
ris får slängas i dessa containers. Använd de
gröna tömningsbara säckarna som delas ut av
städledaren/gula garaget.

Grovt ris, grenar, trädstammar
Lägg dessa i en hög på gräsmattan bakom
gröna garaget mot Jyllandsgatan.
OBS! Inga plastsäckar med trädgårdsavfall
el dylikt får läggas här utan endast grovt ris,
grenar och trädstammar

Viktigt är också att klippa in häckar mot gångoch cykelvägar för att underlätta framkomligheten för gång-cykeltrafikanter, barnvagnar
m.fl.

Efter städning

Inbjudan till informationsmöte
med polisen
Polisen i Rinkeby inbjuder oss boende till ett
informationsmöte den 14 oktober kl. 18.30 på
Polishuset i Rinkeby Rinkebyplan 28. På mötet
blir det b.la, information om polisens arbete i
området, statisk om bostadsinbrotten, grannsamverkan mm samt en frågestund.
Det är max 25 personer som kan närvara vid
mötet och ni som är intresserade anmäl er till
info@arhus.org senast den 11 oktober.
Om du har frågor som du vill ska tas upp på
mötet kan vi i styrelsen samordna dessa frågor
och sända dem till polisen i förväg innan mötet.
Sänd därför dina frågor snarast och senast
11 oktober till info@arhus.org

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

