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

 

Information från föreningen kommer via tre kanaler 

• Appen Boappa  

• Hemsidan arhus.org 

• Anslagstavlor på garagen  

 

 

UPPROP!! Inlämning av 
cashkort (tvättkort). 

 

 

 
 

För att kunna tvätta i tvättmaskinerna i förening-
ens tvättlokaler måste ett laddat cashkort använ-
das. Korten kan laddas på vid besök under kon-
torets öppettider, Århusgatan 169. 
 

Kort tappas bort, blir slitna och behöver ersättas 
med nya. Nu är det akut brist på dessa cashkort 
och det finns inga kort alls att lämna ut till nyin-
flyttade. Endast några få lånekort finns. Korten har 
utgått ut sortimentet hos den leverantör vi anlitat.  
 

Styrelsen har undersökt om det finns andra mer 
effektiva system, som vi kan införa. Tyvärr har det 
visat sig svårt att hitta ett annat system och det blir 
mycket kostsamt om vi ska införa t.ex. ett IT-
baserat system, uppemot ca 50 000 kr för en tvätt-
lokal. Enligt gällande anläggningsbeslut ska vi ha 
tre tvättlokaler och därför kan vi heller inte stänga 
ned en av lokalerna även om det inte är så många i 
föreningen som tvättar i tvättlokalerna.   

Upprop inlämning av cashkort 
• För att undvika ett nytt kostsamt system i 

nuläget önskar styrelsen att alla ni som 
inte tvättar i våra tvättlokaler lämnar in 
era cashkort.  

• Lämna kortet i ett kuvert i postlådan på 
Århusgatan 169 med en notering om vem 
kortet tillhör, namn och adress. Om det 
finns pengar på kortet kommer de att återbe-
talas till den som lämnat in kortet. Om nå-
gon ändå skulle behöva tvätta i våra lokaler 
vid något tillfälle finns lånekort som kan fås 
på kontoret under kontorets öppettider.  

 

Fiberinstallationen  
Installationen av fiber löper på, i stort sett, enligt 
plan.Tyvärr finns det några fastighetsägare som inte 
medverkat det datum där installatörerna från Primär 
behövde komma in i huset. Detta är beklagligt då 
information lämnats av föreningen i god tid samt att 
information även lämnats från Primär. Viss risk för 
förseningar/kostnader kan uppstå på grund av detta.  

 

Styrelsen uppmanar därför alla fastighetsägare 
att ordna så att installatörerna kan komma in i huset 
och göra det arbete föreningen avtalat och betalar 
för. Kontakta styrelsen om du inte kan ordna det på 
annat sätt t.ex. genom att lämna nyckeln till granne 
eller någon du känner i området.  
 

Föreningskontoret semesterstängt  
Kontoret kommer att ha semesterstängt från den 28 
juni och öppnar åter den 15 augusti 2022 igen. Den 
27 juni är kontoret öppet som vanligt mellan 19.30–
20.00. 

Om du akut behöver komma i kontakt med styrelsen 
kan du mejla till info@arhus.org eller ringa någon i 
styrelsen. Se kontaktuppgifter i våra hobby/
tvättlokaler.  
 

Styrelsen önskar medlemmar 
och boende i Århus en fin och 
skön sommar! 
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Submission of CashCard / 
Washing Card!! 

 

 
 

 

 

We have a situation with the existing washing 
machine payment system. 

The washing areas are not used by most residents 
and not very often, however as per our legal obli-
gation (refer Anläggningsbeslutet), we are legally 
obliged to maintain 3 washing rooms. 

The current system is based on cash cards that are 
no longer being manufactured.  

Replacement of the payment system will cost 
around 50 000 kr per washing room (3 in total) 
which makes it too expensive considering most 
people don’t use the washing machines. 

Considering the above constrains, the 
board proposes to keep using the current 
system, which implies: 

• Residents who don’t use their washing cards 
are urged to return their cards to the board. 
You can drop your card in an envelope with 
your name and address at the letterbox for 
Århusgatan 169. Any money in the card will 
be paid back to you. 

• In case someone who doesn’t have a card, 
or returned it, wants to use the washing area, 
they could borrow the card from the board 
office at Århusgatan 169 during office 
opening hours. 

Your returning of card could save all of us - 
including you - around 150 000 kr. Please consi-
der that. 

 

Fiberinstallation 

The fiber installation project is going pretty much as 
planned. There have been some cases where the re-
sidents are not respecting the installation dates or 
are not allowing the installation team access to their 
houses. This risks delaying the project for everyone 
and increased costs for the ones who fail to provide 
access to the installation team as per the plan.  

The information tregarding the dates has been provi-
ded in your letterbox well in advance, both by the 
board and Tele2/Primär.The board urges everyone 
to respect the time schedule so we all have an up-
and-running fibre network on 1 July without incur-
ring any additional costs than the ones planned. 

The Community office - Summer 
Close 

The community office will be closed from 28 June 
and open after summer vacation on 15 August. If 
you want to get in touch with the board during that 
time, reach via mail to info@arhus.org. In case of 
emergency, call one of the board members whose 
contact information is available in all hobby/
washing rooms. 

 

The board wishes you all a 
happy and relaxing summer!  

 

mailto:info@arhus.org

