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

 
 

 

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

Information från föreningen kommer via fyra kanaler 

• Appen Boappa  

• E-post 

• Hemsidan arhus.org 

• Anslagstavlor på garagen  

 

 

 

Välkomna till vårstäd-
ning! 
Vi kommer att ha en städdag den 8 maj 
2021 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 även utomhus under städ-
ningen. Kom inte till städdagen om du har sjuk-
domssymptom.  

Vill du hellre städa en del av de gemensamma 
ytorna innan städdagen går det också bra.  
 

Det blir ingen gemensam samling och servering 
efter städningen och detta på grund av den stora 
smittan som pågår. Vi hoppas på bättre läge inför 
höstens städdag 
 

Vänligen respektera att det är styrelsen som har 
ansvar för att föreningens träd beskärs på rätt 
sätt och vid rätt tidpunkt. Styrelsen har beslutat 
att göra ett försök med att beskära två lönnar. 
Detta görs under sommaren/hösten som är den 
bästa tidpunkten för träden.  

Kontakta gärna styrelsen på info@arhus.org 
om du anser att någon åtgärd behövs.  
 

Garagen 

OBS! Garagen ska sopas och spolas och där-
för måste alla bilar och allt övrigt som står 
på golvet i garagen köras ut innan kl 08.00 
den 8 maj. 

OBS! Parkera bilarna på parkeringsplatser och 
gräsytor inom Århus samt på Århusgatan.   

OBS! Parkera inte på Jyllandsgatan  
 

Container  
En container ställs vid vändplan röda garaget och en 
på Århusgatan vid gröna garaget.   
 

OBS! Endast trädgårdsavfall, löv och mindre 
ris får slängas i dessa containers. Använd de 
gröna tömningsbara säckarna som delas ut av 
städledaren vid 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.  
 

Häckar och buskar 
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 an-
svar.  
 

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

 

Välkomna till vårstädningen önskar sty-
relsen! Vi hoppas att vi blir många som 
kan hjälpas åt att göra fint i vårt områ-
det! Viktigt är också att vi alla hjälps åt 
och fortsätter hålla vårt område rent 
och fint!  

Kasta inte fimpar, burkar och annat 
skräp på marken. Detta görs tyvärr allt-
för ofta! Till och med inomhus i hallen 
på H/T lokalen Århusgatan 169 har ci-
garettfimpar kastats vilket även kan in-
nebära en brandrisk!  


