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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  

Beslut från extra föreningsstämma  

Vid den extra föreningsstämman som var den 5 
juli 2021 beslutades att firmatecknare för före-
ningen kan söka och teckna lån upp till  

1 700 000 kronor för genomförande av renove-
ring av garagetak på Gula och Röda garagen.  
 

Vidare beslutade den extra föreningsstämman 
att godkänna att firmatecknare för föreningen 
kan söka och teckna lån på upp till 2 000 000 
kronor för genomförande av Fiber och TV in-
stallation. Beslut om Fiber– och TV installat-
ion ska genomföras fattas på extra stämma un-
der hösten 2021.   
 

Besluten finns dokumenterade i protokoll som 
finns uppsatt i föreningens tre hobby/tvätt lo-
kaler. Protokollet finns även på föreningens 
hemsida www.arhus.org.  
 

Lån har nu beviljats på 1 700 000 kronor i 
Handelsbanken till en förmånlig ränta som lig-
ger lägre än på de lån föreningen har sedan ti-
digare. I nuläget har 700 000 kronor lånats för 
att betala renoveringen av gula garaget.  

Lånelöfte finns även för upp till 2 000 000 om 
föreningen beslutar om genomförande av Fiber
– och TV installation.  
 

Renoveringen av garagetaken 

Taket på Gula garaget är i det närmaste fär-
digt. Några åtgärder kvarstår men dessa kom-
mer att färdigställas inom kort.  
 

Eftersom lån kunde beviljas har styrelsen fattat 
beslut om att även renovera taket på Röda 
garaget och beställning har gjorts hos samma 
entreprenör som renoverade Gula garagetaket. 

Föreningskontoret  

Föreningskontoret öppnar åter måndag den 9 
augusti och har öppet mellan klockan 19.30-
20.00. På grund av att pandemin med smitta 
som fortfarande pågår i samhället kommer kon-
toret att fortsätta ha öppet måndag var 14:e dag 
dvs nästa gång är det öppet den 23 augusti, se-
dan den 6 september osv.  

Anslag sätts upp på hobby/tvättlokalen Århus-
gatan 169 samt på hemsidan. Om du akut behö-
ver komma i kontakt med styrelsen kan du 
mejla till info@arhus.org eller ringa någon i 
styrelsen. Se kontaktuppgifter i våra Hobby/
tvätt lokaler.  
 

Beskärning av träd 

Lönnarna vid Århusgatan 219 
samt 221 kommer vid månads-
skiftet augusti/september att  

beskäras rejält till en kostnad på  

ca 15.000 kronor. Trots den 
höga kostnaden vill  

vi göra ett försök för att bedöma om det går att 
fortlöpande hålla efter lönnarna i höjd då de 
snabbt växer sig väldigt stora. Styrelsen vill 
återigen informera om att träden på förening-
ens mark finns angivna i anläggningsbeslutet 
och det är styrelsen som har ansvar för sköt-
sel av dessa träd.   

 

Parkster– ny leverantör för 
sms/app parkering  

Från och med 1 September 2021 byter vår parke-
ringspartner ”P Service” sin leverantör för sms/app 
parkering från Easypark till Parkster. 
  
Parkster erbjuder köp av parkeringsbiljett via app, 
sms och talsvar. Appen är gratis och beräknar alltid 
avgifterna för parkeringsbiljett utan extra kostnader. 
 
Läs mer om Parkster på www.parkster.com 

https://www.parkster.com/se/
https://www.parkster.com/se/

