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Styrelsen vill börja med att önska
alla en god fortsättning på 2021!
Årsstämma den 27 mars.
Årsstämma är planerad till den 27 mars
kl 10.30. På grund av rådande pandemi
kommer vi att genomföra den likadant
som förra våren. Det innebär att man
kan delta i stämman utomhus eller digitalt via Zoom. Kallelse och handlingar
inför årsstämman kommer senare.
Motioner från medlemmar med förslag
som rör föreningens verksamhet ska
vara inkomna till styrelsen senast den
31 januari 2021 via mail till
info@arhus.org eller via skrivelse som
kan läggas i brevlådan Århusgatan 169.

Renovering av garagetaken
Som vi tidigare informerat om så är
taken på både gula och röda garaget i
stort behov av renovering vilket också
kommer att innebära stora kostnader
för föreningen.
Tre offerter har tagits in för att kunna
göra prisjämförelse. De inkomna offerterna kommer nu att granskas och bedömas. Styrelsen kommer snarast att
fatta beslut i frågan då det är mycket
angeläget att renoveringen påbörjas så
fort som möjligt.

Ägarbyte
Styrelsen påminner om blankett anmälan
ägarbyte/ägarförändring som ska användas.
Det är mycket viktigt att styrelsen i god
tid får veta förändringar som gäller ägare
till husen. Det gäller b.la att fakturering
av samfällighetsavgiften ska kunna gå
rätt ägare. Vidare att handsändare och
nycklar till garage återlämnas på kontoret av den som säljer sitt hus så att den
nya ägaren kan kvittera ut dessa.
Blanketten finns på www.arhus.og.

Sophantering
Kostnaderna för sophanteringen har ökat
även för 2020 jämfört med 2019 då de
också ökade. Styrelsen uppmanar därför
att alla husägare och boende gör sitt
bästa för att sopsortera på rätt sätt.
Det är endast kompost och hushållssopor
som kan slängas i de sopcontainers som
står uppställda inom föreningens område.
Kartong, tidningar, glas plast och metall
kan slängas vid återvinningscontainers
på Jyllandsgatan.
Se information under www.arhus.org.

Uthyrning av hobbylokalerna
Lokalerna kommer tills vidare inte att
hyras ut på grund av läget och de restriktioner som gäller rörande pandemin.

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

