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Styrelsen tackar avgående ordföranden
Pieter Wezeman för hans mycket goda insats och aktiva engagemang som ordförande under 4 år för Århus samfällighetsförening!
Tack också Sinikka Honkala och Pablo
Cassano för era fina insatser i styrelsen.

Protokoll från årsstämman kommer att finnas
tillgängligt på hemsidan och även uppsatt på
anslagstavlorna i samtliga hobby/tvättlokaler

Avgiftshöjning
På årsstämman beslutades om en höjning av

Årsstämman genomfördes den 27 mars 2021 utomhus utanför kontoret Århusgatan 169 samt digitalt för de som hade anmält att de ville delta i mötet på det sättet.

medlemsavgiften med 400 kronor + 2 % per
kvartal. Underlag finns med i de handlingar
som delades ut i samband med kallelsen till årsstämman. Den nya avgiften gäller from den 1
april 2021 vilket innebär att mellanskillnaden
mellan nya och gamla kvartalsavgiften för perioden 2021-04-01– 06-30 kommer att debiteras
på fakturan med förfallodatum 2021-06-30 .

Några nya val till styrelsen gjordes och så här ser
styrelsen ut för 2021

Gemensam städdag den 8 maj.

Årsstämman och styrelsen för 2021

Ashwani Rathee - Ledamot och ordförande

Björn Gustafsson - Ledamot och kassör

Under städdagen
kommer det att finnas
containers uppställda för ris och löv. Vidare
kommer garagen att sopas och spolas. Mer

Birgitta Berggren - Ledamot

information kommer senare.

Lilian Brissman - Ledamot

Om du städar innan städdagen vill vi att du
samlar ris, löv och förvarar i säckar på din egna
tomt i avvaktan på tömning i container.

Constantin Vencu - Ledamot och vice ordf
Johan Gauding - Ledamot och sekreterare

Nitish Chowdhury - Ledamot
Tommy Berggren - Ledamot
Asma Zahid -Suppleant
Anne Ilonen –Suppleant

Grenar och grövre ris går bra att lägga samlat i
en hög bakom gröna garaget mot Jyllandsgatan.

Bengt Mathiessen– Suppleant

OBS! Inga plastsäckar får läggas där!

Pieter Wezeman—Suppleant
Tommy Bäckman—Suppleant

På anslagstavlorna i samtliga hobby/tvättlokaler
kan du se ansvarsområden samt kontaktuppgifter
för styrelsen.

OBS! Det är inte tillåtet att slänga ris och
plastsäckar i buskaget på kommunens mark nedanför gångvägen vid Århusgatan 153.-155.
Om det är någon från Århus samfällighetsförening som gjort detta behöver denne person ta
ansvar för att snarast städa bort detta skräp.

Information från föreningen kommer via fyra kanaler
•

Appen Boappa

•

E-post

•

Hemsidan arhus.org

•

Anslagstavlor på garagen

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

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

