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Den ekonomiska förvaltningen
Århus samfällighetsförening har tecknat ett avtal med Fastum för skötsel av
den ekonomiska förvaltningen. Avtalet
gäller from den 1 oktober 2020.
Se bifogad information från Fastum.
Avtalet innebär att Fastum kommer att
sköta fakturahantering, påminnelser,
inkassoärenden, bokföring mm.
För dig som husägare kommer det att
innebära en del förändringar.
Första fakturan från Fastum kommer i
början av december och den avser betalningsperioden 1 jan –31 mars 2021.
OBS Nytt bankgiro 5537-3674 gäller
för betalning av faktura. Mycket viktigt att det nya bankgirot används.
I bifogad information från Fastum
framgår att när du fått den första fakturan från dem kan du välja hur du
vill få din faktura framåt. Då kan du
även gå in i Fastum Direkt för att se
dina uppgifter.

Om du inte gör ett aktivt val kommer
du fortsättningsvis att få din faktura i
brevlådan.

I frågor som rör fakturor ska du vända
dig till Fastumgruppens servicecenter, se
bifogad information.
Information finns även på vår hemsida
arhus.org samt på Boappa

Höststädning!
Tack alla ni som var ute och städade den
17 oktober. Bra att ni vill bidra till att
hålla vårt område fint och städat, även
om det nu efteråt blåst ned väldigt mycket löv. Bra jobb gjorde också ni som
klippte ned buskar som gränsar ner mot
Århusgatan. Ni har bidragit till att öka
trafiksäkerheten i området.
Serveringen efteråt i strålande sol var
trevlig samt fungerade väl och säkert.

Information från polisen
Anteckningar från informationsmötet
den 14 oktober 2020 med polisen finns
på vår hemsida, arhus.org.
Se även bifogad information från polisens hemsida. Polisen varnar här för
falska poliser och andra bedragare. Se de
viktiga punkterna i informationen hur du
kan göra för att skydda dig. Denna information hänger väl samman med den
information vi fick på mötet med polisen.

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

