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Valberedning-styrelse för 2021

Sammanlagt tre offerter tas in för att
kunna göra prisjämförelse. Vi har fått in
två offerter och avvaktar den tredje.
Efter det att den tredje offerten kommit
in avser styrelsen att fatta beslut i frågan.

Som ni kanske läst i Boappa meddelade vår ordförande Pieter Wezeman att
han inte ställer upp som ordförande för
nästkommande år.
Valberedningen med Johan Gauding
vill därför ha in namnförslag på nästkommande styrelseordförande.
Anmäl dig snarast via mail till
info@arhus.org om du kan tänka dig
detta uppdrag. Anmäl också om du kan
tänka dig att arbeta aktivt i styrelsen på
annat sätt som ledamot eller suppleant.

Det kommer att medföra mycket stora
kostnader att byta garagetak på två så
stora garage. Kostnaden kommer att bli
minst två millioner totalt för de båda taken och troligen mer. Eftersom det rör
sig om så stor kostnad anser styrelsen att
föreningen inte kan åtgärda båda garagen
under samma budgetår utan får dela
upp detta på år 2021 samt 2022/23 och
då starta underhållsarbetet med gula garaget under 2021. Hur kostnaderna ska
finansieras är ännu inte klart!

Garagetaken i dåligt skick!

Fordonskörning och parkering

Styrelsen vill börja med att tacka
alla för i år och önska en God
Jul och Ett Gott Nytt År!

Styrelsen har nyligen anlitat en firma
för besiktning av taken på gula och
röda garaget. Båda taken är i stort behov av underhåll och reparation som
bla innebär byte av underlagspapp,
läktning av takytan, byte av takpannor
mm. Mest akut är det med gula garaget
där det finns mer skador jämfört med
röda garaget.
Styrelsen har bedömt att det inte går att
vänta till årsstämman med beslut i frågan utan jobbet bör sättas i gång
snarast möjligt.
Information från föreningen kommer via fyra kanaler
•

Appen Boappa

•

E-post

•

Hemsidan arhus.org

•

Anslagstavlor på garagen

Många kör alltför fort på Århusgatan.
Det är max 30 km som gäller och kör
gärna långsammare! Tänk på att det är
tre övergångställen på gatan där gående
och cyklister korsar gatan.
Pakera inte bilen i vändplanen då du
hindrar framkomligheten för andra.
Parkera inte bilen framför in– och utfart

vid bommarna då dessa in– och utfarter
är räddningsväg för utryckningsfordon vid nödläge.

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

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

